
 

  1 
 

www.terugnaardebijbel.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 uitverkiezing 
 

Deze HAND-OUT is een uitgeschreven versie van de gesproken tekst uit het gelijknamige 

onderwijsfilmpje zoals die te vinden is op de site www.terugnaardebijbel.nl. In de filmpjes 

geeft Pieter Schipper onderwijs over verschillende onderwerpen. Een HAND-OUT kan nuttig 

zijn als naslagwerk om zelf de filmpjes aan de Bijbel te toetsen of om bij Bijbelstudies en 

huiskringen te gebruiken. Ook kun je de hand-out gebruiken om in gesprek te gaan met andere 

christenen over het betreffende onderwerp. 
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Intro: 
 
Hallo, welkom bij deze overdenking van ‘terug naar de Bijbel’ Deze overdenking gaat over de 
‘uitverkiezing’ Om dit goed te kunnen volgen is het aan te raden om eerst de overdenking over 
‘bekering’ te luisteren. Dit omdat deze twee onderwerpen nauw met elkaar samenhangen. Deze 
overdenking over bekering is te vinden op www.terugnaardebijbel.nl.  
 
Stel je eens voor. Je zit weer in groep 8 van de basisschool en de meester komt de klas binnen en geeft 

aan dat jullie die dag naar de dierentuin gaan. Maar helaas niet iedereen. De meester kiest een aantal 

leerlingen uit, ongeacht hun gedrag. Ook Michael, die jou altijd pest en voor gek zet. Voordat dit kleine 

groepje vrolijk met een snoepzak het lokaal verlaat geeft de meester jou en de rest van de klas 

strafwerk. Ook Marjolein, die altijd goed oplet en nooit kattenkwaad uithaalt. De meester is in dit geval 

de baas en bepaalt zelf wie hij wel of niet uitkiest om mee te nemen naar de dierentuin. 

Misschien een beetje een vreemd voorbeeld en natuurlijk gaat deze vergelijking niet overal op, maar 

toch is dit het beeld dat veel mensen hebben over de uitverkiezing van God, als het gaat over het 

eeuwig behoud van de mensen. Ze hebben geleerd dat God vooraf een aantal mensen uitgekozen of 

uitverkoren heeft zonder te kijken naar hun gedrag en dat de overige mensen automatisch onder de 

toorn van God vallen.  

Aan de ene kant is het duidelijk dat als er iemand het voor het zeggen heeft, dit God is. De schepper 
van alle dingen die het recht heeft te doen met zijn schepping, zijn eigendom, wat Hij wil. Aan de 
andere kant heeft diezelfde God ons ook zijn karakter bekend gemaakt. We weten dat Hij heilig is, 
maar ook dat Hij liefde is en ook dat Hij goed en rechtvaardig is. Het beeld Dat ik net schetste van de 
uitverkiezing past niet bij het beeld dat wij als rechtvaardig beschouwen. Dat is ook voor veel mensen 
het dilemma. Vaak weten ze niet goed hoe ze met dit onderwerp om moeten gaan.  
 
Misschien weet u of jij niet of je behouden bent en maak je je zorgen over jouw uitverkiezing. Misschien 
is je altijd geleerd dat een mens zich niet kan bekeren, omdat God de mens uitverkoren moet hebben. 
Of misschien ben je nog jong en leef je er op los in de wereld. Dat doe je omdat je gelooft in een 
eenzijdig Godswerk, waar je toch niets aan kan toevoegen. En wanneer God je op het oog heeft, zal Hij 
je wel een keer in de kraag grijpen. Je moet uitverkoren zijn, toch? En als God je bestemd heeft voor 
de ondergang dan kun je daar niets aan veranderen en kun je net zo goed van het leven ‘genieten’. Als 
je dat gelooft is het heel goed dat je naar deze overdenking luistert. Deze gedachtegang is namelijk 
verre van Bijbels. Dat zal zo meteen duidelijker worden. 
 
In deze overdenking wil ik samen met je gaan kijken wat er over de uitverkiezing in de Bijbel staat en 

of we kunnen vinden hoe we hier mee om moeten gaan als christen. Ik wens je God’s zegen toe bij 

deze overdenking. 

  

http://www.terugnaardebijbel.nl/


 

  4 
 

www.terugnaardebijbel.nl 

Inleiding 
 
Predestinatie; voorbestemming oftewel uitverkiezing! 
 
God is een almachtige God die boven de tijd staat. God noemt zichzelf “Ik ben” Een God die er altijd 
was, is en zal zijn. Wij weten niet anders dan dat alles vergankelijk is en een bepaalde levensduur (tijd) 
heeft, maar God staat daar boven. Psalm 139 zegt: ‘Gij kent van verre mijn gedachten’.  God weet zelfs 
van tevoren wat je gaat denken in de toekomst. God weet welke keuzes je gaat maken. God is zoveel 
groter en machtiger dan we ooit kunnen doorgronden of beseffen. God weet wie er later voor eeuwig 
bij Hem zullen zijn. Dat zijn de uitverkorenen. 
 
Het is best lastig en eigenlijk niet mogelijk om een almachtige God te doorgronden met ons menselijk 
verstand. En soms proberen we daar ook nog eens conclusies aan te verbinden.  
Wel geloof ik dat de teksten die gaan over de uitverkiezing niet voor niets in de Bijbel terecht zijn 
gekomen en dat we er dus over mogen nadenken, dus laten we maar gaan kijken wat we er over 
kunnen vinden.  
 

Bijbelteksten 
 

We gaan nu met elkaar een aantal Bijbelgedeelten lezen en kijken wat de strekking is van de 
uitverkiezing die hierin beschreven is. En dan bedoel ik de strekking of het doel waarom het is 
opgenomen in de tekst. 
Ik wil eerst een gedeelte lezen uit Mattheus 22. Hier vertelt de Heere Jezus de gelijkenis over de 
Koninklijke bruiloft. De gelijkenis begint als volgt. 
 
“Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid 
had,…………………..” 
 
In het gedeelte dat volgt zien we dat de dienaren van de koning eropuit gaan om de genodigden te 
roepen, maar de genodigden gaan niet op de uitnodiging in en hebben het te druk met allerlei andere 
dingen. Sommige doden zelf de dienaren van de koning. Nadat de koning afgerekend heeft met de 
moordenaars, zegt hij tegen zijn dienaren in vers 8: 
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Mattheus 22
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

8Toen zei hij tegen zijn dienaren: 
De bruiloft is wel bereid, maar de 
genodigden waren het niet waard. 

9Ga daarom naar de kruispunten 
van de landwegen en nodig er voor de 
bruiloft zovelen uit als u er maar zult 
vinden. 

10En die dienaren gingen naar de 
wegen, verzamelden allen die zij 
vonden, zowel slechte als 
goede mensen; en de bruiloftszaal 
werd gevuld met gasten. 

11Toen de koning naar binnen was 
gegaan om de gasten te overzien, zag 
hij daar iemand die niet gekleed was 
in bruiloftskleding. 

12En hij zei tegen hem: Vriend, 
hoe bent u hier binnengekomen 
terwijl u geen bruiloftskleding aan 
hebt? En hij zweeg. 

13Toen zei de koning tegen de 
dienaars: Bind hem aan handen en 
voeten, neem hem mee en werp hem 
uit in de buitenste duisternis; daar zal 
gejammer zijn en tandengeknars. 

14Want velen zijn geroepen, maar 
weinigen uitverkoren. 
 

8Toen zeide hij tot zijn 
dienstknechten: De bruiloft is wel 
bereid, doch de genoden waren het 
niet waardig. 

9Daarom gaat op de uitgangen 
der wegen, en zovelen als gij er zult 
vinden, roept ze tot de bruiloft. 

10En dezelve dienstknechten, 
uitgaande op de wegen, vergaderden 
allen, die zij vonden, beiden kwaden en 
goeden; en de bruiloft werd vervuld 
met aanzittende gasten. 

11En als de koning ingegaan was, 
om de aanzittende gasten te overzien, 
zag hij aldaar een mens, niet 
gekleed zijnde met een bruiloftskleed; 

12En zeide tot hem: Vriend! hoe 
zijt gij hier ingekomen, geen 
bruiloftskleed aanhebbende? En hij 
verstomde. 

13Toen zeide de koning tot de 
dienaars: Bindt zijn handen en voeten, 
neemt hem weg, en werpt hem uit in 
de buitenste duisternis; daar zal zijn 
wening en knersing der tanden. 

14Want velen zijn geroepen, maar 
weinigen uitverkoren. 
 

8Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: 
“Alles staat klaar voor het 
bruiloftsfeest, maar de gasten waren 
het niet waard genodigd te 
worden. 9Ga daarom naar de 
toegangswegen van de stad en nodig 
voor de bruiloft iedereen uit die je 
tegenkomt.” 10De dienaren gingen de 
straat op en brachten zo veel mogelijk 
mensen samen, zowel goede als 
slechte. En de bruiloftszaal vulde zich 
met gasten voor de maaltijd. 11Toen 
de koning binnenkwam om te zien wie 
er allemaal aanlagen, zag hij iemand 
die zich niet in bruiloftskleren 
gestoken had, 12en hij vroeg hem: 
“Vriend, hoe ben je hier 
binnengekomen terwijl je niet eens 
een bruiloftskleed aanhebt?” De man 
wist niets te zeggen. 13Daarop zei de 
koning tegen zijn hofdienaars: “Bind 
zijn handen en voeten vast en gooi 
hem eruit, in de uiterste duisternis, 
waar men jammert en 
knarsetandt. 14Velen zijn geroepen, 
maar slechts weinigen uitverkoren.”’ 

 
Ik geloof dat deze gelijkenis het volgende betekent. Degenen die als eerste de uitnodiging krijgen zijn 
de Joden, die het evangelie van de Heere Jezus als zoon van God horen, maar niet accepteren. Daarna 
lezen we dat de uitnodiging uitgaat naar iedereen. Ik geloof dat daarmee bedoeld wordt dat nadat de 
Joden de Heere Jezus niet erkend hebben, het evangelie naar de heidenen (alle volken) is gegaan. We 
zien dat goede en slechte mensen in de gelijkenis worden uitgenodigd, zo geloof ik ook nu dat het 
evangelie voor goede en slechte mensen is. Iemand die losgaat in de wereld en iemand die zijn hele 
leven lang al netjes in de kerk zit. Iedereen heeft Gods genade nodig. Vervolgens zien we dat iemand 
zonder bruiloftskleed naar buiten geworpen wordt. Ik denk dat dit staat voor iemand die probeert met 
eigen gerechtigheid voor God te kunnen verschijnen. Iemand die zelf denkt goed genoeg te zijn. Die 
zal worden buitengeworpen en voor eeuwig verloren zijn. Degenen met een bruiloftskleed, zijn 
degenen die bekleed zijn met Christus en die vertrouwen op Zijn volbrachte werk. 
 
Aan het einde van het stuk wat we net hebben gelezen staat dan de tekst. “Want velen zijn geroepen, 
maar weinigen uitverkoren.” 
 
Deze tekst wordt vaak te pas en te onpas gebruikt om aan te tonen dat er maar weinig mensen 
uitverkoren zijn en gered zullen worden, omdat God er nou eenmaal een aantal heeft uitgekozen. En 
daar wordt soms ook nog bij verteld dat dáárom een mens zich niet kan bekeren; omdat God het 
allemaal moet doen.  
 
Er even van uitgaande dat deze laatste zin gaat over onze eeuwige bestemming; wie zijn dat degenen 
die geroepen zijn? In deze gelijkenis is dat iedereen die de uitnodiging krijgt. Eerst de genodigden en 
later iedereen. Eerst de joden en daarna iedereen uit alle volken. Wie zijn dat de uitverkorenen? De 
uitverkorenen zijn degenen die op de uitnodiging zijn ingaan en iedereen die een bruiloftskleed aan 
heeft. Die dus bekleed is met Christus, vertrouwend op Zijn volbrachte werk. 



 

  6 
 

www.terugnaardebijbel.nl 

We zien dus dat God mensen roept en dat deze roepstem naar een ieder uitgaat. En degenen die 
komen en niet vertrouwen op eigen werken, zijn in deze gelijkenis uitverkoren. Het is dus eigenlijk 
bemoedigend om te horen hoe Gods roepstem naar iedereen uitgaat en dat we daarop in mogen gaan. 
Maar tegelijkertijd is het erg om te zien dat, net als de eerste groep genodigden, veel mensen vandaag 
de dag niets meer van God willen weten en niet willen ingaan op Zijn roepstem. Dit mag voor ons weer 
een aansporing zijn om te vertellen over de genade van Heere Jezus en de goede boodschap van 
redding.  
 
De strekking van de laatste zin in de gelijkenis is niet dat de genodigden niet konden kiezen om op de 
uitnodiging in te gaan, omdat ze nou eenmaal niet uitverkoren waren. De strekking is: omdat ze de 
uitnodiging verwierpen en dus de verkeerde keuze maakten, waren ze niet uitverkoren. Dat wordt 
vaak omgedraaid en helaas creëert dat een geloofsonzekerheid waar mensen hun hele leven mee 
worstelen. 
 
Een volgende tekst die ik met je wil lezen staat in Efeze 1: 
 
Hier heeft Paulus het tegen de gelovigen, kinderen van God. 
 

Efeze 1
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

4omdat Hij ons vóór de 
grondlegging van de wereld in Hem 
uitverkoren heeft, opdat wij heilig en 
smetteloos voor Hem zouden zijn in 
de liefde. 

5Hij heeft ons voorbestemd om 
als Zijn kinderen aangenomen te 
worden, door Jezus Christus, in 
Zichzelf, overeenkomstig het 
welbehagen van Zijn wil, 

6tot lof van de heerlijkheid van 
Zijn genade, waarmee Hij ons 
begenadigd heeft in de Geliefde. 

 
---------- 

 
11In Hem zijn wij ook een erfdeel 

geworden, wij, 
diedaartoe voorbestemd waren, naar 
het voornemen van Hem Die alle 
dingen werkt overeenkomstig de raad 
van Zijn wil, 
 

4Gelijk Hij ons uitverkoren heeft 
in Hem, vóór de grondlegging der 
wereld, opdat wij zouden heilig en 
onberispelijk zijn voor Hem in de 
liefde; 

5Die ons te voren verordineerd 
heeft tot aanneming tot kinderen, 
door Jezus Christus, in Zichzelven, 
naar het welbehagen van Zijn wil. 

6Tot prijs der heerlijkheid Zijner 
genade, door welke Hij ons 
begenadigd heeft in den Geliefde; 
 

---------- 
 
11In Hem, in Welken wij ook een 
erfdeel geworden zijn, wij, die te 
voren verordineerd waren naar het 
voornemen Desgenen, Die alle dingen 
werkt naar den raad van Zijn wil; 

4In Christus immers heeft God, 
voordat de wereld gegrondvest werd, 
ons vol liefde uitgekozen om voor hem 
heilig en zuiver te zijn, 5en hij heeft 
ons naar zijn wil en verlangen 
voorbestemd om in Jezus Christus zijn 
kinderen te worden, 6tot eer van de 
grootheid van Gods genade, ons 
geschonken in zijn geliefde Zoon. 
 

---------- 
 
11In hem heeft God, die alles naar zijn 
wil en besluit tot stand brengt, ons de 
bestemming toebedeeld  

 
Het is de introductie van de brief die Paulus schrijft aan de Efeziërs. 
De strekking van de uitverkiezing in dit stuk is wederom helemaal niet om onbekeerde mensen zich 
zorgen te laten maken of ze wel of niet zijn uitverkoren, maar dient als een bemoediging voor degenen 
die tot geloof waren gekomen. Dus de strekking is hier bemoediging voor Gods kinderen. Wat opvalt, 
is dat er staat: overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil en overeenkomstig de raad van Zijn wil. 
Hier staat de wil van God centraal, daar kom ik straks nog even op terug. 
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Nog een voorbeeld uit Romeinen 8: 

Romeinen 8
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

28En wij weten dat voor hen die 
God liefhebben, alle dingen 
meewerken ten goede, voor 
hen namelijkdie 
overeenkomstig Zijn voornemen 
geroepen zijn. 

29Want 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. 

30En 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. 
31Wat zullen wij dan over deze dingen 
zeggen? Als God voor ons is, wie zal 
tegen ons zijn? 

32Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen 
Zoon niet gespaard maar voor ons 
allen overgegeven heeft, ons ook met 
Hem niet alle dingen schenken? 

33Wie zal beschuldigingen 
inbrengen tegen de uitverkorenen van 
God? God is het Die rechtvaardigt. 
 

28En wij weten, dat dengenen, 
die God liefhebben, alle dingen 
medewerken ten 
goede, namelijkdengenen, die 
naar Zijn voornemen geroepen zijn. 

29Want die Hij te voren gekend 
heeft, die heeft Hij ook te voren 
verordineerd, den beelde Zijns Zoons 
gelijkvormig te zijn, opdat Hij de 
Eerstgeborene zij onder vele 
broederen. 

30En die Hij te voren verordineerd 
heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; 
en die Hij geroepen heeft, dezen 
heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die 
Hij gerechtvaardigd heeft, dezen 
heeft Hij ook verheerlijkt. 
31Wat zullen wij dan tot deze dingen 
zeggen? Zo God voor ons is, wie zal 
tegen ons zijn? 

32Die ook Zijn eigen Zoon niet 
gespaard heeft, maar heeft Hem voor 
ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons 
ook met Hem niet alle dingen 
schenken? 

33Wie zal beschuldiging 
inbrengen tegen de uitverkorenen 
Gods? God is het, Die rechtvaardig 
maakt. 
 

28En wij weten dat voor wie God 
liefhebben, voor wie volgens zijn 
voornemen geroepen zijn, alles 
bijdraagt aan het goede. 29Wie hij al van 
tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er 
ook van tevoren toe bestemd om het 
evenbeeld te worden van zijn Zoon, die 
de eerstgeborene moest zijn van talloze 
broeders en zusters. 30Wie hij hiertoe 
heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; 
en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook 
vrijgesproken; en wie hij heeft 
vrijgesproken, heeft hij nu al laten 
delen in zijn luister. 
31Wat moeten wij hier verder over 
zeggen? Als God voor ons is, wie kan 
dan tegen ons zijn? 32Zal hij, die zijn 
eigen Zoon niet heeft gespaard, maar 
hem omwille van ons allen heeft 
prijsgegeven, ons met hem niet alles 
schenken? 33Wie zal Gods uitverkorenen 
aanklagen? God zelf spreekt hen vrij.  
 

 
Ook de strekking van dit stuk is niet dat onbekeerde mensen zich druk moeten maken of ze wel of niet 
uitverkoren zijn. Maar het is een bemoediging voor de gelovigen dat God hen van te voren heeft 
gekend, geroepen, gerechtvaardigd en heeft verheerlijkt. Het doel is ter bemoediging en om onder de 
indruk te raken van Gods grootheid en almacht. Het doel is niet om je druk te maken over jouw eeuwig 
behoud. Teksten die zeggen: ’Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn’ en ‘Wie zal beschuldigingen 
inbrengen tegen de uitverkorenen van God’ zijn enorme bemoedigingen. 
 
Zo kunnen we nog wel even doorgaan met het bespreken van Bijbelgedeelten, maar laten we nu gaan 
kijken naar misschien wel het moeilijkste stuk van wat er over dit onderwerp in de Bijbel staat. Dit 
kunnen we vinden in Romeinen 9.  
 
In hoofdstuk 9 van de brief aan de Romeinen schrijft Paulus over de uitverkiezing. Paulus schrijft de 
brief aan de gelovigen, kinderen van God, de uitverkorenen in Rome. Hier in hoofdstuk 9 legt hij uit 
dat je niet zomaar een kind van Abraham bent als je zijn nakomeling bent. Het gaat namelijk over de 
keuzes die God heeft voorbestemd. Zo zijn de nakomelingen van Izak het nageslacht van de belofte. 
En zo heeft God ook het volk van Jacob uitgekozen of uitverkoren in plaats van Ezau’s nakomelingen. 
 
Dan wordt in vers 14 de vraag gesteld: ‘Is er onrechtvaardigheid bij God?, omdat Hij de één verkiest 
boven de ander? Meteen daarop volgt het antwoord: ‘Volstrekt niet’. Dan gaat het verder in vers 15. 
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Romeinen 9
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

15Want Hij zegt tegen Mozes: Ik 
zal Mij ontfermen over wie Ik Mij 
ontferm en zal barmhartig zijn voor 
wie Ik barmhartig ben. 

16Zo hangt het dan niet af van 
hem die wil, ook niet van hem die 
hardloopt, maar van God Die Zich 
ontfermt. 

17Want de Schrift zegt tegen de 
farao: Juist hiertoe heb Ik u verwekt: 
dat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, 
en dat Mijn Naam verkondigd zou 
worden op de hele aarde. 

18Dus Hij ontfermt Zich over wie 
Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil. 
 

15Want Hij zegt tot Mozes: Ik zal 
Mij ontfermen, diens Ik Mij ontferm, 
en zal barmhartig zijn, dien Ik 
barmhartig ben. 

16Zo is het dan niet desgenen, die 
wil, noch desgenen, die loopt, maar 
des ontfermenden Gods. 

17Want de Schrift zegt tot Faraö: 
Tot ditzelve heb Ik u verwekt, opdat Ik 
in u Mijn kracht bewijzen zou, en 
opdat Mijn Naam verkondigd worde 
op de ganse aarde. 

18Zo ontfermt Hij Zich dan, diens 
Hij wil, en verhardt, dien Hij wil. 
 

15Hij zegt immers tegen Mozes: ‘Ik ben 
barmhartig voor wie ik barmhartig wil 
zijn, ik schenk genade aan wie ik genade 
wil schenken.’16Alles hangt dus af van 
God en zijn barmhartigheid, niet van de 
wil of de inspanning van de mens. 17Zo 
zegt hij volgens de Schrift tegen de 
farao: ‘Ik heb u alleen maar aangesteld 
om u mijn macht te tonen en om 
iedereen op aarde te laten weten wie ik 
ben.’ 18Dus God is barmhartig voor wie 
hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil. 

 
In vers 18 gaat het weer over de wil van God, zoals beloofd kom ik daar straks nog even op terug. 

 
Het is dus volledig aan God wie hij ontferming schenkt of wie Hij heeft bestemt voor de ondergang. 
God staat boven alles. God reikt verder dan de tijd. God weet wat er gebeurd is en wat er nog gebeuren 
gaat. God is almachtig. De uitverkiezing gaat veel verder dan wij met ons beperkt verstand kunnen 
begrijpen en heeft alles te maken met de grootheid en almacht van God. 
 
Nog even terug naar de farao. Dat lijkt namelijk best onrechtvaardig, als je het zo leest: 
 

17 ………….. Juist hiertoe heb Ik u verwekt: dat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en dat Mijn Naam 
verkondigd zou worden op de hele aarde. 18 Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie 
Hij wil. 
 
God verhardt de farao, zodat Hij Zijn kracht kon bewijzen. Dat lijkt heel onrechtvaardig, maar lees 
Exodus 7 tot 10 maar eens goed door. Daar zien we dat het hart van de farao wel een keer of 10 
verhardt. Van een aantal keer staat dat God dat deed, de andere keren deed de farao dit zelf. Het is 
Gods soevereine keuze om de farao te verharden, maar doet hij dat bij een willekeurig iemand? Lezen 
we in de Bijbel dat God zoiets doet bij mensen die Hem willen volgen en eren? 
 
Een paar verzen verder in vers 22 staat namelijk: 
 
22En is het niet zo dat God, Omdat Hij Zijn toorn wilde bewijzen en Zijn macht bekendmaken, met veel 
geduld de voorwerpen van Zijn toorn, voor het verderf gereedgemaakt, verdragen heeft? 
 
We zien dat God de mensen die bestemd zijn voor het verderf, met veel geduld heeft verdragen. Dat 
zegt al iets over de levenshouding van deze personen en hun houding tegenover God. Als we eerlijk 
zijn en de Bijbel lezen, dan zien we overal dat God graag gediend en geëerd wil worden en dat een 
ieder die dat doet, niet beschaamd uitkomt. 
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Toch blijven de teksten over de uitverkiezing soms moeilijk te vatten en er is ook niet altijd een 
waterdicht antwoord op te geven. Wat ik wil dat je vooral onthoudt, is dat de Bijbelgedeelten die gaan 
over de uitverkiezing, niet gekoppeld worden aan de vraag: ‘Wanneer ben ik behouden?’ of ‘Hoe wordt 
ik een kind van God’ De uitverkiezing is niet in strijd met het evangelie, het goede nieuws van de Heere 
Jezus Christus.  
 
Als je een kind van God wilt worden, hoef je je helemaal niet bezig te houden met de uitverkiezing. En 
als je een kind van God bent, kun je er ontzettend veel troost en bemoediging uit putten. Dus aan de 
ene kant hangen bekering en uitverkiezing erg nauw samen en aan de andere kant is het wel heel 
belangrijk dat we de verschillen kennen. 

 

Belangrijke sleutel 
 
Wat ik je nu ga aanreiken, is echt een hele belangrijke sleutel aangaande uitverkiezing. Als je dit 
principe leert gebruiken, ben ik ervan overtuigd dat het je enorm zal helpen. Een tijdje geleden, toen 
ik aan het worstelen was met deze materie, liep ik buiten in de natuur en was ik aan het bidden. Ik 
vroeg: ‘Vader in de hemel, help mij met de uitverkiezing, ik snap het niet zo goed en ik vind het 
ingewikkeld. Geef me licht in deze situatie zodat ik uw evangelie kan delen’. En meteen hoorde ik in 
mijn gedachte: Doe jij de dingen waar ik jou verantwoording voor heb gegeven en laat de dingen die 
Mijn verantwoording zijn in vertrouwen bij Mij. Ik wist dat het God was die tot me sprak. Het 
bijzondere is dat ik geen antwoord kreeg hoe de uitverkiezing precies in elkaar zat (wat ik eigenlijk 
graag wilde). Ik weet het nog steeds niet precies, maar deze belangrijke sleutel, geeft zo ontzettend 
veel uitkomst als je je in dit onderwerp verdiept. Ik zal het proberen toe te lichten met een voorbeeld, 
een soort gelijkenis zodat je het makkelijker kan begrijpen.  
 
Stel je voor; je bent een jaar of 16 en je vader zegt tegen je; ‘pak je koffer in, als je je koffer hebt 
ingepakt, gaan we op vakantie’. Wiens verantwoording is het om de koffer in te pakken? juist: jouw 
verantwoording. Wiens verantwoording is het om op vakantie te gaan? Dat is de verantwoording van 
je vader. Er zijn helaas veel mensen die hun koffer niet in pakken omdat ze niet zeker weten of hun 
vader wel of niet met hen op vakantie gaat. 
 
Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je de Vader leert vertrouwen op Zijn woord, dat Hij doet 
wat Hij zegt. En als je dat leert, dan pak je je koffer en dan weet je; als mijn koffer ingepakt is dan gaan 
we op vakantie. 
 
De uitverkiezing is de verantwoording van God en bekering is onze verantwoording.  
Wij moeten ons niet druk maken of God zijn verantwoordelijkheden goed nakomt, daar moeten we op 
vertrouwen. Wij moeten zorgen dat we de dingen die God van ons vraagt, doen!!. 
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Onthoud dit principe! Het is heel erg belangrijk. We gaan nu met elkaar een tekst lezen nadat je deze 
sleutel aangereikt hebt gekregen en je zal zien hoeveel duidelijkheid dat geeft.  
 
In 2 Tessalonicensen 2:10, waar het gaat over de periode voorafgaand aan de komst van de Heere 
Jezus. Daar staat: 
 
 

2 Tessalonicensen
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

10en 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. 

11En daarom zal God hun een 
krachtige dwalingzenden, zodat zij de 
leugen geloven, 
 

10En in alle verleiding der 
onrechtvaardigheid in degenen, die 
verloren gaan; daarvoor dat zij de 
liefde der waarheid niet aangenomen 
hebben, om zalig te worden. 

11En daarom zal God hun zenden 
een kracht der dwaling, dat zij de 
leugen zouden geloven; 
  

10en allen die verloren zullen gaan, zal 
hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. 
Want ze hebben de liefde voor de 
waarheid, die hen had kunnen redden, 
niet aanvaard. 11Daarom treft God hen 
met verblinding, zodat ze dwalen en de 
leugen geloven.  

 
10……………… allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan (voorkennis van God 
of voorbestemd door God, Zijn verantwoording), omdat zij de liefde voor de waarheid niet 
aangenomen hebben (niet aannemen = verantwoording van de mens) om zalig te worden. 
11En daarom zal God hen een krachtige dwaling zenden (dwaling zenden = God’s verantwoording), 
zodat zij de leugen geloven, 
 

Als God iets voorbestemd heeft is dat de keuze van God en daar laten we de verantwoording. Als wij 
waarheid kunnen aanvaarden die ons redt, dan is dat onze verantwoording. In deze tekst lezen we dat 
God niet zomaar willekeurige mensen verblindt, maar mensen die de waarheid niet aanvaarden. Dat 
principe zien we steeds terugkomen. 
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De wil van God 

Ik heb eerder in deze overdenking aangegeven dat ik nog even zou terugkomen op de wil van God. 
In de Bijbel lezen we dat het volledig aan God is wie hij ontferming wil schenken. En dat de 
uitverkiezing gebeurt overeenkomstig de raad van Zijn wil en overeenkomstig het welbehagen van 
Zijn wil. Het is volledig Gods keuze op grond van Zijn wil. 
 
En het is zo bijzonder dat God ons in de Bijbel juist Zijn wil bekend heeft gemaakt. Wij kunnen weten 
wat Zijn wil is en dat de uitverkorenen volgens die wil zijn voorbestemd. We kunnen lezen wie hij 
ontferming en genade wil schenken. Gods wegen zijn soms ondoorgrondelijk, maar Zijn wil heeft hij 
bekend gemaakt.  
 
Ik herhaal: God heeft dus in Zijn Woord al openbaar gemaakt wie Hij genade wil schenken en dat is 
Zijn soevereine keuze geweest.  
 
Romeinen 9 gaat namelijk verder over dat redding niet door eigen werken komt, maar door geloof. 
Dat Israël dit niet erkend heeft en het evangelie naar de heidenen is gegaan die het wel geloven. En 
daar vlak achteraan in Romeinen 10 komt dat mooie evangelie: 
 

Romeinen 10
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

9Als 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. 

10Want met het hart gelooft men 
tot gerechtigheid en met de mond 
belijdt men tot zaligheid. 

11Want de Schrift zegt: Ieder die 
in Hem gelooft, zal niet beschaamd 
worden. 
 

9Namelijk, indien gij met uw 
mond zult belijden den Heere Jezus, 
en met uw hart geloven, dat God 
Hem uit de doden opgewekt heeft, zo 
zult gij zalig worden. 

10Want met het hart gelooft men 
ter rechtvaardigheid en met den 
mond belijdt men ter zaligheid. 

11Want de Schrift zegt: Een 
iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet 
beschaamd worden. 

9Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer 
is en uw hart gelooft dat God hem uit 
de dood heeft opgewekt, zult u worden 
gered. 10Als uw hart gelooft, zult u 
rechtvaardig worden verklaard; als uw 
mond belijdt, zult u worden 
gered. 11Want de Schrift zegt: ‘Wie in 
hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’  

 
 
 

En in 2 Pet 3:9 staat: 
 

2 Petrus 3
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

9……..Hij heeft geduld met ons en 
wil niet dat enigen verloren gaan, 
maar dat allen tot bekering komen. 

9……..niet willende, dat enigen 
verloren gaan, maar dat zij allen tot 
bekering komen. 

9…….. hij wil dat iedereen tot inkeer 
komt en niemand verloren gaat. 

 
Het is Gods wil dat niemand verloren gaat en dat iedereen zich bekeert en toch gaan er helaas veel 
mensen verloren omdat ze zich niet bekeren, of geloven dat dit niet kan. 
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Hoe mooi is het als we meer en meer leren vertrouwen op God. De Bijbel leert op verschillende 
plaatsen dat: 
 

 een ieder die gelooft dat Jezus de zoon van God is die gestorven is en opgestaan is, 

 een Ieder die erkend en belijdt dat hij een zondaar is en zonder God verloren is, 

 een ieder die zich bekeerd naar God en afkeert van zijn zonden en de Heere Jezus gaat volgen.  
 

Dat die persoon door God is uitgekozen van voor de grondlegging der wereld om Zijn kind te zijn. 
Diegene mag weten dat hij tot Christus is gekomen omdat de Vader hem getrokken heeft met Zijn 
liefde (Joh 6:44). 
 
Het is Gods keuze geweest om ons nu nog een tijd van genade te geven en een mogelijkheid voor een 
ieder die het evangelie hoort, om zich te bekeren. God heeft nog geduld met u en met jou. En als je 
nog niet weet of je een kind van God bent, bekeer je en leef! En leer die Vader te vertrouwen op Zijn 
Woord. 
 

Slot 
 
Tot slot wil ik je nog het volgende meegeven; Geloof het evangelie, dien God met alles wat je hebt en 
bezit, betrek God in alles wat je doet. Vertrouw op Hem. We zien in de Bijbel hoe God omgaat met 
mensen die Hem oprecht willen dienen. God zorgt voor hen! 
God is trouw, God is heilig en rechtvaardig, God is liefde en God is goed. Hij zal het werk voltooien wat 

Zijn hand begonnen is. We mogen geloven dat we zullen vinden als we oprecht met een open hart 

zoeken. Wat een grote God mogen we dienen, vertrouwen en liefhebben door het offer van Zijn zoon, 

de Heere Jezus Christus. Ik wil afsluiten met een tekst uit Handelingen 13: 

Handelingen 13
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

45Maar toen de Joden de 
menigten zagen, werden zij met 
afgunst vervuld en spraken tegen wat 
er door Paulus gezegd werd; zij 
spraken niet 
alleen tegen,maar lasterden ook. 

46Maar Paulus en Barnabas 
zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat 
het Woord van God eerst tot u 
gesproken zou worden, maar 
aangezien u het verwerpt en uzelf het 
eeuwige leven niet waard oordeelt, 
zie, wij wenden ons tot de heidenen. 

47Zo immers heeft de Heere ons 
geboden: Ik heb u tot een licht voor 
de heidenen gesteld, opdat u tot 
zaligheid zou zijn tot aan het uiterste 
van de aarde. 
48Toen 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. 
 

45Doch de Joden, de scharen 
ziende, werden met nijdigheid 
vervuld, en wederspraken, hetgeen 
van Paulus gezegd werd, 
wedersprekende en lasterende. 

46Maar Paulus en Bárnabas, 
vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: 
Het was nodig, dat eerst tot u het 
Woord Gods gesproken zou worden; 
doch nademaal gij hetzelve verstoot, 
en uzelven des eeuwigen levens niet 
waardig oordeelt, ziet, wij keren ons 
tot de heidenen. 

47Want alzo heeft ons de Heere 
geboden,zeggende: Ik heb u gesteld 
tot een licht der heidenen, opdat gij 
zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het 
uiterste der aarde. 
48Als nu de heidenen dit hoorden, 
verblijdden zij zich, en prezen het 
Woord des Heeren; en er geloofden 
zovelen, als er geordineerd waren tot 
het eeuwige leven. 

 

45Bij het zien van de 
mensenmenigte werden de Joodse 
leiders jaloers en begonnen ze de 
woorden van Paulus op godslasterlijke 
wijze verdacht te maken.46Maar Paulus 
en Barnabas zeiden onomwonden: ‘De 
boodschap van God moest het eerst 
onder u worden bekendgemaakt, maar 
aangezien u die afwijst en uzelf het 
eeuwige leven niet waardig acht, zullen 
we ons tot de heidenen 
wenden. 47Want de Heer heeft ons het 
volgende opgedragen: “Ik heb je 
bestemd tot een licht voor alle volken 
om redding te brengen, tot aan de 
uiteinden van de aarde.”’ 

48Toen de heidenen dit hoorden, 
verheugden ze zich en spraken ze vol 
lof over het woord van de Heer, en allen 
die voor het eeuwige leven bestemd 
waren aanvaardden het geloof.   

 


