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Uitleg bij de voorzijde
- De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder;de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, dievan dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stemhoren; en het zal worden één kudde, en één Herder.
- De mist: is symbolisch voor de onzekerheid of u wel uitverkoren bent, debedekking waardoor u de waarheid van het Evangelie niet duidelijk kunt zien enhet missen van geloofszekerheid.
- De zon: is symbolisch voor het licht van de waarheid die in Gods Woord staat(Psalm 119:105). De Heere Jezus is het Licht der wereld (Johannes 8:12 enJohannes 12:46). In Zijn licht zien wij het licht (Psalm 36:10b).

Misschien voelt u zich ronddolen in de mist, zoals de schapen op de foto (Ezechiël34:6). In Ezechiël 34: 11,12,15,16a staat:Want alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik, ja, Ikzal naar Mijn schapen vragen, en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt,ten dage als hij in het midden zijner verspreide schapen is, alzo zal Ik Mijn schapenopzoeken; en Ik zal ze redden uit al de plaatsen, waarhenen zij verstrooid zijn, ten dageder wolke en der donkerheid. Ik zal Mijn schapen weiden, en Ik zal ze legeren, spreektde Heere HEERE. Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ikwederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken.
De Heere Jezus wil ook u toebrengen tot Zijn kudde. Hij wil ook uw Herder zijn(Johannes 10:11).
Op de foto wordt de mist verdreven door de zon. Als u zich nog bevindt in een mist vantwijfel en onzekerheid over uw eeuwige redding en als de waarheid van het Evangelievoor u nog gehuld is in mist, dan mag u bidden: Zend Uw licht en Uw waarheid, dat diemij leiden (Psalm 43:3a).
Van harte wensen wij u toe dat het licht van de waarheid die in Gods Woord staat, deduisternis van onzekerheid zal verdrijven (2 Samuël 22:29, Psalm 18:29 en 2 Korinthe3:16) en dat u de waarheid van het Evangelie zal gaan inzien (Johannes 8:32 en 2Korinthe 4:6). We hopen en bidden dat de Bijbelstudie ‘Ben ik wel uitverkoren?’ udaarbij zal helpen.
Gods zegen toegewenst!
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Ben ik wel uitverkoren?
Ben ik wel uitverkoren? Deze vraag stelt de Bijbel ons niet, daarom hoeft u daaroverniet na te denken. Toch kan het zijn dat deze vraag bij u leeft en dat u ook rondlooptmet andere vragen, zoals: ik wil wel een kind van God zijn, maar is Gods genade ookvoor mij? of: ik moet me bekeren, maar ik kan me toch niet bekeren? U wilt graaggeloofszekerheid, maar u blijft zo twijfelen en u bent bang dat u uzelf bedriegt voor deeeuwigheid. Misschien bent u bang dat u voor eeuwig verloren gaat omdat u niet totde uitverkorenen behoort, of denkt u dat u moet wachten totdat de Heere God ubekeert.

Wat staat er in de Bijbel over bekeren?
Bijbelteksten waarin de Heere de mensen oproept om zich te bekeren, zijn onderandere:
· 2 Kronieken 7:14 En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zichverootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun bozewegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen.
· 2 Kronieken 30:9b Want de HEERE, uw God, is genadig en barmhartig, en zal hetaangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot Hem bekeert.
· Jesaja 31:6 Bekeert u tot Hem, van Denwelken de kinderen Israëls diep afgewekenzijn.
· Jesaja 44:22 Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk;keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost.
· Jesaja 45:22Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! WantIk ben God, en niemand meer.
· Jesaja 55:6,7 Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hijnabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; enhij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God,want Hij vergeeft menigvuldiglijk.
· Jeremia 3:22a Keert weder, gij afkerige kinderen! Ik zal uw afkeringen genezen.
· Jeremia 25:5 Bekeert u toch, een iegelijk van zijn bozen weg, en van de boosheiduwer handelingen, en woont in het land, dat de HEERE u en uw vaderen gegevenheeft, van eeuw tot eeuw.
· Ezechiël 18:21 Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden, die hijgedaan heeft, en al Mijn inzettingen onderhoudt, en doet recht en gerechtigheid, hijzal gewisselijk leven, hij zal niet sterven.
· Ezechiël 18:23 Zou Ik enigszins lust hebben aan den dood des goddelozen, spreektde Heere HEERE, is het niet, als hij zich bekeert van zijn wegen dat hij leve?
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· Ezechiël 18:30 Keert weder, en bekeert u van al uw overtredingen, zo zal deongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden.
· Ezechiël 18:32 Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt deHeere HEERE; daarom bekeert u en leeft.
· Ezechiël 33:11 Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Iklust heb in den dood des goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zichbekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waaromzoudt gij sterven, o huis Israëls?
· Hosea 12:7 Gij dan, bekeer u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht, en wachtgeduriglijk op uw God.
· Hoséa 14:2 Bekeer u, o Israël! Tot den Heere, uw God, toe; want gij zijt gevallen omuw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u, en bekeer u tot den HEERE; zeg totHem: Neem weg alle ongerechtigheid, en geef het goede, zo zullen wij betalen devarren onzer lippen.
· Joël 2:13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uwGod; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid,en berouw hebbende over het kwade.
· Zacharia 1:3 Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de HEERE der heirscharen; Keert wedertot Mij, spreekt de HEERE der heirscharen, zo zal Ik weder tot ulieden keren, zegt deHEERE der heirscharen.
· Zacharia 1:4b Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Bekeert u toch van uw bozewegen, en uw boze handelingen.
· Maleáchi 3:7 Van uwer vaderen dag af, zijt gij afgeweken van Mijn inzettingen, enhebt ze niet bewaard; keert weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, zegt de HEEREder heirscharen; maar gij zegt: Waarin zullen wij wederkeren?
· Mattheüs 3:2 En [Johannes] zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelenis nabij gekomen.
· Mattheüs 4:17 Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen:Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
· Markus 1:15 En [Jezus] zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabijgekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.
· Handelingen 2:38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u wordegedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden; en gij zult degave des Heiligen Geestes ontvangen.
· Handelingen 3:19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewistworden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezichtdes Heeren.
· Handelingen 8:22 Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God, of misschien udeze overlegging uws harten vergeven wierd.
· Handelingen 17:30 God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende,verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.



Ben ik wel uitverkoren? | 5

Wat betekent: bekeert u?
U bekeren is: berouw hebben over uw zonde, naar God terug keren en belijden dat ugezondigd heeft, zoals de verloren zoon deed.
· Lukas 15:18-21 Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen:Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u; En ik ben niet meer waardiguw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen. En opstaandeging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werdmet innerlijke ontferming bewogen; en toelopende, viel hem om zijn hals, en kustehem. En de zoon zeide tot hem: Vader ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u,en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.
De verloren zoon kwam eerst tot inkeer (Lukas 15:17). Daarna maakte hij de keuze omterug te gaan naar zijn vader en te belijden dat hij gezondigd had (Lukas 15:18-20a).Toen hij naar zijn vader ging, kwam zijn vader hem al tegemoet, met innerlijkeontferming bewogen. Hij viel zijn zoon om zijn hals en kuste hem (Lukas 15:20b). Dezoon beleed dat hij gezondigd had (Lukas 15:21). Zijn vader vergaf hem alles enherstelde met blijdschap de positie van zijn zoon (Lukas 15:22-24).
Zo mag u komen tot God de Vader en belijden dat u gezondigd heeft. De liefde vanGod voor ons is zó groot dat Hij Zijn Zoon voor ons gaf, omdat Hij niet wil dat iemandvan ons verloren gaat (2 Petrus 3:9). Hij wil u graag genadig zijn en uw zondenvergeven. Er zal blijdschap zijn in de hemel als u zich bekeert (Lukas 15:7,10)!
· Jesaja 30:18a En daarom zal de Heere wachten, opdat Hij u genadig zij, en daaromzal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme.
· Lukas 15:7a Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over éénzondaar, die zich bekeert.

Maar ik kan mezelf toch niet bekeren?
Misschien denkt u: ik kan me niet bekeren; dat moet God doen. We kunnen ons ookniet in eigen kracht bekeren, maar dit sluit onze verantwoordelijkheid niet uit. Wekunnen dit niet als excuus gebruiken. Als de Heere tegen u zegt: “Bekeert u, en geloofthet Evangelie”, stel dan alstublieft niet uit tot morgen. Als de Heere God iets van uvraagt, dan maakt Hij ook dat dit mogelijk is, anders zou Hij dit niet van u vragen. DeHeere schenkt de wil, de kracht, het geloof dat nodig is.
· Johannes 5:8,9a Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken op, en wandel. Enterstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeken op en wandelde.
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Deze man, die al 38 jaar ziek was, kon uit zichzelf niet opstaan. Maar toen Jezus dit vanhem vroeg, maakte Hij tegelijkertijd ook dat dit mogelijk was.
· Markus 3:5 En als Hij [Jezus] hen met toorn rondom aangezien had, meteenbedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den mens: Strek uwhand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere.
Menselijk gezien kon deze man zijn hand niet uitstrekken. Maar omdat Jezus dit vanhem vroeg, kon hij dit toch doen omdat Jezus er tegelijkertijd voor zorgde dat ditmogelijk was.
Zo is het ook in het geestelijke. De Heere Jezus heeft het offer gebracht. Hij stierf voorde zonde. De Heere biedt u Zijn genade aan en Hij roept u op om u te bekeren, in Hemte geloven en op Hem te vertrouwen. U mag dit aanbod van genade aanvaarden en ingeloof uw handen uitstrekken om dit genadegeschenk aan te nemen (Johannes 1:12).God Zelf schenkt u de wil, de kracht, het geloof dat hiervoor nodig is. Wat bij mensenonmogelijk is, is mogelijk bij God (Mattheüs 19:25,26).
· Johannes 11:43,44a En als Hij [Jezus] dit gezegd had, riep Hij met grote stemme:Lázarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit.
Zelfs een dode kon doen wat Jezus van hem vroeg!Als de Heere Jezus iets zegt, dan kan het, ook al lijkt het menselijk gezien onmogelijk.
Als u geestelijk nog dood bent, dan roept de Heere u op om u te bekeren en uw levenaan Hem toe te vertrouwen. Het Woord van God is geladen met de opstandingskrachtvan Christus. God roept uit de dood tot het leven (Johannes 5:25). U leeft dan nietmeer voor uzelf, maar dan gaat u leven voor Hem (2 Korinthe 5:15 en 1 Petrus 4:2).

Maar God moet mij toch bekeren?
Als u gelooft dat alleen de mensen zalig worden die God van te voren uitverkorenheeft en dat de andere mensen verloren gaan, dan kunt u hierdoor passief worden (ikkan er toch niets aan doen; het hangt van God af, God moet mij bekeren). Of u kunthierdoor onverschillig worden (als ik toch niet uitverkoren ben, dan maakt het niet uithoe ik leef). U kunt er ook heel mismoedig, wanhopig of angstig door worden (als ikniet uitverkoren ben dan kan ik nooit zalig worden, hoeveel ik daar ook om bid; als ikniet uitverkoren ben dan ga ik voor eeuwig verloren, dan kom ik in de hel). Dit is eenmisleiding van de duivel.
De Heere zegt niet dat u lijdelijk (passief) moet afwachten totdat God u bekeert, maarde Heere roept u op om u (actief) te bekeren.
U bekeren moet u zelf doen (en achteraf ziet u dan dat dit het werk van de HeiligeGeest was). Wedergeboorte is Gods werk in u. Wedergeboorte is de levendmaking ende vernieuwing van uw hart, die de Heere God in u werkt.
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De volgende Bijbelteksten gaan over de wedergeboorte:
· Ezechiël 36:26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven inhet binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u eenvlesen hart geven.
· Johannes 1:12,13 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij machtgegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; welke niet uitden bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit Godgeboren zijn.
· Efeze 2:1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door demisdaden en de zonden.
· 2 Korinthe 5:17,18a Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel;het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijnuit God.

Maar de Heere moet toch eerst beginnen?
De Heere God werkt eerst in ons hart. Hij trekt ons met Zijn liefde (Hoséa 11:4). Dittrekken is het werk van de Heilige Geest, waardoor we ons ervan bewust worden datwe naar God terug moeten keren (Johannes 16:8). De Heilige Geest beweegt ons totbekering.
· Jeremia 31:3b Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik ugetrokken met goedertierenheid.
· Johannes 6:44,45 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mijgezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Er isgeschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan,die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij.
· 1 Johannes 4:19Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
De Heere begint, maar dit sluit onze verantwoordelijkheid niet uit.
De Heere nodigt ons uit: “Komt herwaarts tot Mij”, wij moeten daaraan gehoor gevenen tot Hem komen.
· Mattheüs 11:28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal urust geven.
De Heere klopt aan de deur van ons hart, wij moeten op Zijn kloppen acht geven.
· Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zalhoren, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaalhouden, en hij met Mij.



Ben ik wel uitverkoren? | 8

Zalig worden is 100 procent Gods werk en 100 procent onzeeigen verantwoordelijkheid
In Lukas 15 maakt de Heere door middel van twee gelijkenissen duidelijk dat zaligworden 100 procent Gods werk is, maar ook 100 procent onze eigenverantwoordelijkheid. In de gelijkenis van het verloren schaap zocht de herder hetschaap op, legde het op zijn schouders en bracht het naar huis. Zo is zalig worden ook100 procent Gods werk. In de gelijkenis van de verloren zoon stond de vader op deuitkijk en wachtte. Het kalf was al gemest (zo is ook het Lam geslacht). De zoon wasvan harte welkom, maar hij moest zelf terug komen. Zo is zalig worden ook 100procent onze eigen verantwoordelijkheid.
In de Bijbel staan verschillende voorbeelden van mensen die bewust ervoor kozen omGod niet te dienen en ook diverse voorbeelden van mensen die de Heere God wildendienen en Hem gehoorzaam wilden zijn. Wilt u in de Heere Jezus geloven en Hemvolgen? Wilt u de Heere God dienen en Zijn Woord gehoorzamen of niet?
· Deuteronomium 30:19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en deaarde: het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiestdan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad.
· Jozua 24:15 Doch zo het kwaad is in uw ogen den Heere te dienen, kiest u hedenwien gij dienen zult; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den Heere dienen!
· Psalm 84:11 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koosliever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in detenten der goddeloosheid.
· Jesaja 30:15 Want alzo zegt de Heere HEERE, de Heilige Israëls: Door wederkeringen rust zoudt gijlieden behouden worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterktezijn; doch gij hebt niet gewild.
· Mattheüs 22:3 En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft teroepen; en zij wilden niet komen.
· Mattheüs 23:37b Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen,gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen; en gijliedenhebt niet gewild.
· Johannes 5:40 En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.
· Handelingen 2:38a,41a En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van uworde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden. Die danzijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt.
· Romeinen 6:17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart,maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tothetwelk gij overgegeven zijt.
· Openbaring 22:17b En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levensom niet.
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Maar mij is altijd iets anders geleerd. Hoe weet ik nu wat dewaarheid is?
Wat de Heere in Zijn Woord zegt, is belangrijker dan wat mensen zeggen. Daarommoeten we alles toetsen aan de Bijbel. Gods Woord is de waarheid (Johannes 8:31,32en Johannes 17:17). Onderzoek wat in de Bijbel staat om erachter te komen wat dewaarheid is. Het is goed om de Bijbelteksten ook te lezen in hun context.
· Jesaja 43:18,19 Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet.Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten?Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis.
· Jesaja 43:27b En uw uitleggers hebben tegen Mij overtreden.
· Johannes 5:39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwigeleven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.
· Handelingen 5:29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden, en zeiden: Men moetGode meer gehoorzaam zijn dan den mensen.
· Handelingen 17:11 En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als diehet woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks deSchriften, of deze dingen alzo waren.
· Romeinen 12:2b Maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds[vernieuwing van uw denken], opdat gij moogt beproeven, welke de goede, enwelbehagelijke en volmaakte wil van God zij.
· Romeinen 15:4 Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te vorengeschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoophebben zouden.
· Galaten 3:1 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid nietzoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderdis geweest, onder u gekruist zijnde?
· 1 Thessalonicenzen 5:21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
· 2 Timotheüs 3:16 Al de schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, totwederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is.
· 1 Johannes 4:1a Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft degeesten of zij uit God zijn.
· 1 Johannes 5:9-12 Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenisvan God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoongetuigd heeft. Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven;die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofdheeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon. En dit is de getuigenis,namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in ZijnZoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, dieheeft het leven niet.
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Wat staat er in de Bijbel?
De Heere Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven
· Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
Alleen door het offer van de Heere Jezus aan het kruis kunnen we met God verzoendworden. De Heere Jezus baande voor ons de weg tot God (1 Petrus 3:18a). Hierdoorkunnen we vergeving van onze zonden en eeuwig leven ontvangen.

God is liefde en Hij wil u graag zalig maken
· Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeborenZoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar heteeuwige leven hebbe.
· Romeinen 5:8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor onsgestorven is, als wij nog zondaars waren.
· Efeze 2:4,5a Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde,waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden.
· 1 Johannes 4:8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.
· 1 Johannes 4:9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijneniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
· 1 Johannes 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hijons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onzezonden.
· 1 Johannes 4:16 En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft.God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
God haat wel het zondige gedrag van mensen en de toestand waarin zij zonder Hemverkeren, maar de Heere God wil juist dat zij tot inkeer komen (Ezechiël 33:11). Godhoudt zóveel van ons dat Hij zelfs Zijn eniggeboren Zoon gaf om ons te redden!
De Heere God maakt geen onderscheid tussen mensen
Er staat nergens in de Bijbel dat de Heere God onderscheid maakt tussen mensen watzalig worden betreft. De Heere heeft geen voorkeur voor bepaalde mensen. Er wordengeen mensen bij voorbaat uitgesloten (Romeinen 5:18, 1 Timotheüs 2: 5,6a). Er staat inde Bijbel nergens dat iemand tot God komt, maar door God wordt afgewezen omdathij of zij niet uitverkoren is. Ieder (niemand wordt uitgesloten) die tot Hem komt en ingeloof op de Heere Jezus vertrouwt, zal zalig worden (Johannes 6:37b,40).
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· 2 Kronieken 19:7b Want bij den HEERE, onzen God, is geen onrecht, nochaanneming van personen, noch ontvanging van geschenken.
· Handelingen 15:8,9 En God, de Kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven,hun gevende den Heiligen Geest, gelijk als ook ons; en heeft geen onderscheidgemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof.
· Romeinen 2:11Want er is geen aanneming des persoons bij God.
· Romeinen 3:22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van JezusChristus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
· Romeinen 10:12,13 Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek;want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. Wanteen iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

God is een Beloner van allen die Hem zoeken
· Hebreeën 11:6b Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is [bestaat] en eenBeloner is dergenen, die Hem zoeken.
God is een Beloner dergenen (van allen) die Hem zoeken. Zoek Hem dan, ga metverwachting naar Hem toe en Hij zal ook tot u komen (Jakobus 4:8).

· Deuteronomium 4:29 Dan zult gij van daar den HEERE, uw God, zoeken, en vinden;als gij Hem zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
· 1 Kronieken 28:9b Indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden; maarindien gij Hem verlaat, Hij zal u tot in eeuwigheid verstoten.
· 2 Kronieken 15:4 Maar als zij zich in hun nood bekeerden tot den HEERE, den GodIsraëls, en Hem zochten, zo werd Hij van hen gevonden.
· Ezra 8:22b De hand onzes Gods is ten goede over allen, die Hem zoeken, maar Zijnsterkte en Zijn toorn over allen, die Hem verlaten.
· Psalm 69:33b En gij, die God zoekt, ulieder hart zal leven.
· Psalm 119:2 Welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen onderhouden, die Hemvan ganser harte zoeken.
· Jesaja 45:19b Ik heb tot het zaad van Jakob niet gezegd: Zoekt Mij tevergeefs.
· Jeremia 29:13,14a En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zultvragen met uw ganse hart. En Ik zal van u gevonden worden, spreekt de HEERE.
· Klaagliederen 3:25 De HEERE is goed dengenen, die Hem verwachten, der ziele, dieHem zoekt.
· Amos 5:6a Zoekt den HEERE, en leeft.
· Mattheüs 7:7,8 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en uzal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, dievindt en die klopt, dien zal opengedaan worden.
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God doet wat Hij belooft in Zijn Woord
· Numeri 23:19 God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat hetHem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken en niet bestendigmaken?
· 1 Samuel 15:29 En ook liegt Hij, Die de Overwinning van Israël is, niet, en hetberouwt Hem niet; want Hij is geen mens, dat Hem iets berouwen zou.
· 2 Korinthe 1:20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn inHem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.
· 1 Thessalonicenzen 5:24 Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.
· Hebreeën 10:23 Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden; (wantDie het beloofd heeft, is getrouw).
U mag vertrouwen en pleiten op wat de Heere God belooft in Zijn Woord.

De Heere Jezus nodigt u uit om tot Hem te komen
· Mattheüs 11:28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal urust geven.
U mag met al uw moeiten, uw zorgen, met uw zondelast en uw geloofsvragen tot deHeere Jezus komen. Jezus belooft dat Hij u rust zal geven (rust voor uw geest, uw zielen uw lichaam). U mag komen zoals u bent, met lege handen.
De Heere veroordeelt u niet en Hij zal u nooit afwijzen als u oprechttot Hem komt
De Heere Jezus heeft de straf voor de zonde gedragen als Plaatsvervanger voor allendie tot Hem komen (Jesaja 53:5, 2 Korinthe 5:15,19,21 en 1 Johannes 2:1b,2). Daaromwijst God u niet af en Hij veroordeelt u niet als u zich oprecht bekeert en belijdt dat ugezondigd heeft, als u Hem om vergeving vraagt en gelooft dat de Heere Jezus voor uwzonden gestorven is. De Heere ziet u dan aan in Zijn Zoon Jezus Christus.
· 2 Kronieken 30:9b Want de HEERE, uw God, is genadig en barmhartig, en zal hetaangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot Hem bekeert.
· Johannes 3:17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij dewereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
· Johannes 3:18a Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.
· Johannes 6:37b En die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.
· Johannes 12:47b Want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maaropdat Ik de wereld zalig make.
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Als wij onze zonden belijden, dan vergeeft de Heere al onze zonden
· Psalm 32:5 Mijn zonden maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ikniet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gijvergaaft de ongerechtigheid mijner zonden.
· Psalm 86:5 Want Gij, Heere! zijt goed, en gaarne vergevende, en van grotegoedertierenheid allen, die U aanroepen.
· Spreuken 28:13 Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die zebekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.
· Jesaja 1:18 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de Heere; al waren uwzonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood alskarmozijn, zij zullen worden als witte wol.
· Jesaja 44:22 Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk;keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost.
· 1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, datHij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.
God vraagt wel van ons, ook anderen te vergeven (Mattheüs 6:14,15).
De Heere heeft geen kwade gedachten over u, maar gedachten vanvrede
· Jeremia 29:11-14a Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt deHEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en deverwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zalnaar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen metuw ganse hart. En Ik zal van u gevonden worden, spreekt de HEERE.

Wie in Christus gelooft, is uitverkoren in Hem
· Efeze 1:4,5 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld,opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons te vorenverordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven,naar het welbehagen van Zijn wil.
De Uitverkorene om mensen zalig te maken, van voor de grondlegging der wereld af, isJezus Christus (Jesaja 42:1, Mattheüs 12:18 en 1 Petrus 2:4,6). Hij was voor degrondlegging der wereld al uitverkoren om de (komende) mensheid te redden (2Timotheüs 1:9). Degenen die in Hem geloven, delen in Gods verkiezing. Zij zijnuitverkoren in Christus.
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De hel was oorspronkelijk voor de duivel en zijn engelen bestemd enniet voor mensen
· Mattheüs 25:41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linkerhand zijn: Gaatweg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelenbereid is.
In het bovenstaande Bijbelvers staat dat de hel voor de duivel en zijn engelen bereid is.Er staat niet in de Bijbel dat de hel oorspronkelijk voor mensen bestemd is. Door heelde Bijbel heen blijkt juist dat het Gods diepste verlangen is dat alle mensen behoudenworden. Dit houdt overigens niet in dat alle mensen werkelijk behouden worden. Dater toch mensen in de hel zullen komen, is vanwege hun onwil en ongeloof (Markus16:16 en Hebreeën 3:18,19).

De Heere wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen totbekering komen
· Ezechiël 18:32 Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt deHeere HEERE; daarom bekeert u en leeft.
· Ezechiël 33:11 Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Iklust heb in den dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zichbekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waaromzoudt gij sterven, o huis Israëls?
· Lukas 19:41 En als Hij [Jezus] nabij kwam, en de stad [Jeruzalem] zag, weende Hijover haar, zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeentot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.
· 1 Timotheüs 2:3b,4 God, onzen Zaligmaker; Welke wil dat alle mensen zalig worden,en tot kennis der waarheid komen.
· 2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten),maar is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zijallen tot bekering komen.
Uit de bovenstaande Bijbelteksten blijkt Gods grote bewogenheid en barmhartigheidvoor zondaren, maar ook Zijn geopenbaarde wil aan ons: de oproep tot geloof enbekering. De Heere is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot vangoedertierenheid (2 Kronieken 30:9b, Psalm 103:8 en Joël 2:13b). De Heere God is nietuit op onze dood, maar op ons eeuwig behoud. Daarom wil Hij dat wij ons bekeren,onze zonde belijden en Zijn Zoon Jezus Christus door het geloof aannemen.
De bovenstaande Bijbelteksten laten duidelijk zien dat de Heere niet wil dat iemandverloren gaat, maar dat het Zijn diepste verlangen is dat allemensen zalig worden.



Ben ik wel uitverkoren? | 15

Wie in de Heere Jezus gelooft, heeft eeuwig leven
Gelooft u dat de Heere Jezus ook voor uw zonden aan het kruis gestorven is?Vertrouwt u op Hem met heel uw hart? Dan heeft u eeuwig leven.Als u verloren gaat, dan komt dat niet omdat u niet uitverkoren bent (u kunt zich hierniet achter verschuilen), maar omdat u niet heeft geloofd in de Heere Jezus.
Als u wel wilt geloven, maar niet kunt geloven, dan mag u ook bidden: “Ik geloofHeere! kom mijn ongelovigheid te hulp” (Markus 9:24b). En dan schenkt de Heere hetgeloof.
Uit de onderstaande Bijbelteksten blijkt dat mensen verloren gaan vanwege hunongeloof, maar dat wie gelooft in de Heere Jezus eeuwig leven heeft.
· Markus 16:16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maardie niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.
· Johannes 1:12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij machtgegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.
· Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeborenZoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar heteeuwige leven hebbe.
· Johannes 3:18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, isalrede veroordeeld, derwijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeborenZoons van God.
· Johannes 3:36a Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die denZoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien.
· Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem,Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in deverdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.
· Johannes 6:40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, dieden Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hemopwekken ten uitersten dage.
· Johannes 6:47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwigeleven.
· Johannes 11:25,26 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het Leven; die inMij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; een iegelijk, die leeft, en in Mijgelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?
· Handelingen 16:31 En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zaligworden, gij en uw huis.
· Romeinen 10:9-11 Namelijk, 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 zaligworden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mondbelijdt men ter zaligheid. Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, diezal niet beschaamd worden.
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Maar het moet me toch gegeven worden?
· Johannes 3:27 Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan geen ding aannemen,zo het hem uit den hemel niet gegeven zij.
Johannes heeft het hier over zijn bediening, die God (vanuit de hemel) hem gegevenheeft. Deze Bijbeltekst gaat niet over het aannemen van Gods genade.
Maar de Heere God moet het ons inderdaad eerst geven voordat wij Zijn aanbod vangenade kunnen aannemen (Johannes 1:12). ‘Aannemen’ betekent niet: pakken of:stelen, maar: iets in ontvangst nemen wat aangeboden wordt. De Heere God gaf ZijnZoon, zodat u vergeving van uw zonden en eeuwig leven kunt ontvangen als u in Hemgelooft. Hij biedt u Zijn genade aan, als een geschenk. U mag Hem daarvoor danken.
Als u een geschenk krijgt, moet u het eerst aanpakken (het offer van de Heere Jezusaanvaarden) en u het geschenk toe-eigenen (geloven dat het voor u persoonlijk is). Umoet het geschenk daarna niet in de kast laten liggen, maar het uitpakken en hetgebruiken waarvoor het bedoeld is (als u leeft in een persoonlijke relatie (omgang) metde Heere dan ervaart u pas wat u gelooft).

Maar er staat toch dat er weinig uitverkoren zijn?
· Mattheüs 22:14Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Het eerste deel van de gelijkenis van de koninklijke bruiloft (Mattheüs 22:1-7) gaatover het Joodse volk. Het hele Joodse volk werd uitgenodigd om de Heere Jezus tevolgen, maar velen wilden niet op die uitnodiging ingaan. Daarna werden er zoveelanderen uitgenodigd als de dienstknechten konden vinden (vers 8-13). De betekenishiervan is dat ook de heidenen werden geroepen door de boodschap van hetEvangelie. Het aanbod van genade is voor iedereen. Toch wil dat niet zeggen datiedereen zalig wordt. Gods voorwaarde is dat we bekleed moeten zijn met Christus. Inde bruiloftszaal was ook een man die geen bruiloftskleed aan had. Hij was niet bekleedmet Christus. Hij was een naamchristen en dacht dat hij op zijn eigen voorwaarden zoukunnen deelnemen aan het bruiloftsmaal en daarom werd hij buitengeworpen.
De betekenis van “weinigen uitverkoren” is niet dat de koning weinig mensenuitverkoren had. De koning had juist zoveel mogelijk mensen uitgenodigd. Velen zijngeroepen door het Evangelie. Veel genodigden wilden echter zelf niet komen of zijwilden op hun eigen voorwaarden aan het bruiloftsmaal deelnemen. Degenen die welnaar de bruiloft kwamen en een bruiloftskleed aanhadden, worden hier “uitverkoren”genoemd. In vergelijking met al degenen die geroepen zijn, maar niet wilden komen,zijn het er maar weinig, maar toch is het een schare die niemand tellen kan.
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Wat betekent: “Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ikgehaat”?
· Romeinen 9:13 Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat.
Deze tekst gaat niet over de verkiezing tot zaligheid, maar over de verkiezing vanIsraël. God had Jakob uitverkoren als voorvader van het volk Israël. Heteerstgeboorterecht ging naar Jakob, terwijl Ezau de oudste was. In deze Bijbeltekstwordt niet bedoeld dat God Ezau heeft gehaat, maar vanuit de grondtekst is debetekenis van ‘haten’ hier: op de tweede plaats stellen. De Heere stelde Ezau op detweede plaats, na Jakob. Dezelfde betekenis van het woord ‘haten’ zien we in Lukas14:26. Jezus bedoelt in dit Bijbelvers niet dat u uzelf en uw familie moet haten, maardat de Heere God de Belangrijkste moet zijn in uw leven en dat u en uw familie op detweede plaats komen.
· Maleáchi 1:2b,3a Nochtans heb Ik Jakob liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.
Ezau was onverschillig en hij vond aardse dingen belangrijker dan Gods zegen. Hijverachtte zijn eerstgeboorterecht en verkocht dit. Ook nam hij heidense vrouwen diezijn ouders verdriet deden. De nakomelingen van Ezau (de Edomieten) waren vijandenvan het volk Israël en zij wilden het volk Israël zelfs vernietigen. In het boek Maleáchikijkt God terug op al het kwaad dat Ezau en zijn nakomelingen gedaan hadden en Hij ishier vertoornd over. Daarom zegt Hij: “Ezau heb Ik gehaat.” Dit zegt God echter pasruim 1400 jaar nadat Ezau geleefd heeft en niet voordat Ezau geboren werd.
Beide Bijbelteksten gaan echter niet over de eeuwige bestemming van Jakob en Ezau.Er staat niet dat de Heere God Ezau heeft verworpen van voor de grondlegging derwereld, zodat hij voorbestemd was om voor eeuwig verloren te gaan.

Wat betekent: “Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, enverhardt, dien Hij wil”?
· Romeinen 9:18 Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil.
Deze Bijbeltekst gaat over koning Farao. Farao heeft er eerst zelf voor gekozen om totvijf maal toe zijn hart te verzwaren en het volk Israël niet te laten trekken. Pas na vijfkeer verstokte (verhardde) de Heere Farao’s hart, terwijl Hij Zich over het volk Israëlontfermde (Exodus 9:12). God wist al van te voren dat Farao zijn hart zou verharden,maar toch heeft Farao van God wel meerdere kansen gekregen om de goede keuze temaken. De verkeerde keuze van de mens gaat altijd aan de verharding vooraf.Bovendien betekende het feit dat de Heere het hart van Farao verhardde nog niet datFarao alleen daardoor voor eeuwig verloren zou gaan.
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Is het Evangelie voor iedereen?
Evangelie betekent: goed nieuws of: blijde boodschap. Als het Evangelie maar voor eenbeperkt aantal mensen bestemd zou zijn, dan zou de blijde boodschap niet vooriedereen een blijde boodschap zijn. Het Evangelie dat overal, aan alle mensengepredikt moe(s)t worden (Markus 16:15), is echter dat het offer van de Heere Jezusaan het kruis tot zaligheid is voor ieder die in Hem gelooft. Het aanbod van genade isvoor iedereen, niemand uitgezonderd (Lukas 19:10, Romeinen 5:18, 1 Timotheüs 2:5,6a).
· Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeborenZoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft [er staat niet: “deuitverkoren mensen”] niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
· Johannes 6:40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk,[niemand wordt uitgesloten] die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, heteeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
· Johannes 6:47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: [ieder] Die in Mij gelooft, heeft heteeuwige leven.
· Romeinen 1:16a Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het iseen kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft.
· Titus 2:11Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
· 1 Johannes 2:2 En Hij [Jezus Christus] is een verzoening voor onze zonden; en nietalleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld [van iedereen].

Is er dan geen uitverkiezing?
Als er geen uitverkiezing was, werd niemand zalig. Niemand kiest namelijk uit zichzelfvoor God. Maar omdat de Heere ervoor gekozen heeft om mensen te redden, wordener mensen zalig. Daarom is hun redding ook voor 100 procent zeker.
Uitverkiezing is niet bedoeld als een blokkade, als een muur waardoor u niet tot deHeere God kunt komen, maar als een poort tot zaligheid. Het is alsof aan de voorzijdevan deze poort staat: ‘Komt tot Mij’. Als u door die poort gegaan bent, staat als hetware aan de achterzijde van die poort: ‘Ik heb u uitverkoren’.
Uitverkiezing is niet uw garantie of vrijbrief om Gods redding aan te nemen, maar hetfeit dat u Gods redding aanneemt, is wel het bewijs van uw uitverkiezing.
Uitverkiezing is geen (nood)lot maar, achteraf gezien, een fundament van troost,bemoediging en zekerheid voor de gelovige. We moeten niet met de uitverkiezingbeginnen, maar ermee eindigen.
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Uitverkoren voor een taak
Als de Bijbel spreekt over (uit)verkoren, dan gaat het vaak om een taak. Er wordt danniet bedoeld dat men uitverkoren is om voor eeuwig behouden te worden, maar datmen uitverkoren is voor een bepaalde taak. Judas Iskáriot, bijvoorbeeld, was weluitverkoren tot een van de twaalf discipelen van Jezus, maar toch werd hij niet zalig,omdat hij er zelf voor koos om Jezus te verraden (Johannes 6:70,71).
Uitverkiezing voor een taak is niet zo bedoeld dat de één ten koste gaat van de ander,maar God kiest één persoon of een bepaalde groep mensen om anderen tot zegen tezijn.
Dit betekent echter niet dat degenen die niet voor die taak zijn uitgekozen vooreeuwig verloren gaan. Een voorbeeld hiervan is Ananías (Handelingen 9:10). Hij wasniet uitverkoren als zendeling, maar is wel voor eeuwig behouden.
· Deuteronomium 7:6 Want gij [het volk Israël] zijt een heilig volk den HEERE, uwGod; u heeft de HEERE, uw God verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendomszoudt zijn uit alle volken, die op de aardbodem zijn.
· Deuteronomium 17:15a Zo zult gij ganselijk tot koning over u stellen, dien de HEERE,uw God, verkiezen zal.
· 1 Samuël 2:28a En Ik heb hem uit alle stammen van Israël Mij ten priester verkoren.
· Lukas 6:13 En als het dag geworden was, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkooser twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde.
· Johannes 15:16 Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb ugesteld dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zowat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.
· Handelingen 1:24,25a En zij baden en zeiden: Gij Heere! Gij Kenner der harten vanallen, wijs van deze twee een aan, dien Gij uitverkoren hebt om te ontvangen het lotdezer bediening en des apostelschaps.
· Handelingen 9:15 Maar de Heere zeide tot hem [Ananías]: Ga heen; want deze[Paulus] is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, ende koningen, en de kinderen Israëls.
· Handelingen 15:7 En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op enzeide tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat God van over langen tijd onder onsmij uitverkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des Evangelieszouden horen, en geloven.
· 1 Petrus 2:9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, eenheilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen,Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.



Ben ik wel uitverkoren? | 20

Wat kan ik doen om gerechtvaardigd te worden?
We kunnen alleen gerechtvaardigd worden uit genade, door het geloof. Niet doorvoldoende zondekennis, niet door de wet te houden, niet door goede werken te doenen niet door vroom te leven. Alles wat nodig is voor onze redding heeft de Heere Jezusaan het kruis op Golgotha volbracht. We kunnen hier zelf helemaal niets aantoevoegen om gerechtvaardigd te worden (Romeinen 5:18). We worden alleengerechtvaardigd door te geloven dat de Heere Jezus voor onze zonden aan het kruisgestorven is. Dit lijkt eenvoudig, maar het kan juist zo moeilijk zijn om alleen op deHeere Jezus te vertrouwen en er verder zelf niets aan te kunnen (toe)doen.
· Jesaja 55:1 O alle gij dorstigen! Komt tot de wateren en gij, die geen geld hebt,komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!
· Romeinen 3:24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door deverlossing, die in Christus Jezus is.
· Romeinen 3:28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigdwordt, zonder de werken der wet.
· Romeinen 4:5 Doch degene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddelozerechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.
· Romeinen 6:23Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Godsis het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.
· Galaten 2:16 Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werkender wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezusgeloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, enniet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zalgerechtvaardigd worden.
· Galaten 3:11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, isopenbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
· Efeze 2:8,9Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u,het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme.
· Filippenzen 3:7,8b,9 Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wilschade geacht. Opdat ik Christus moge gewinnen en in Hem gevonden worde, niethebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof vanChristus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof.
· Titus 3:5-7 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, diewij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad derwedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; Denwelken Hij over onsrijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; opdat wij,gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hopedes eeuwigen levens.
· Openbaring 22:17b En die wil, neme het water des levens om niet.
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Hoe krijg ik geloofszekerheid?
Sommige mensen wachten eerst op een bepaald gevoel of een bepaalde ervaringvoordat zij persoonlijk met zekerheid durven geloven dat zij voor eeuwig behoudenzijn. Uw gevoel is echter niet bepalend en kan zelfs bedrieglijk zijn. Door u te focussenop de uitverkiezing en op uw gevoel, blijft u altijd in onzekerheid verkeren (zou ik weluitverkoren zijn?). Zelfs als u denkt dat u uitverkoren bent, dan kunt u nog inonzekerheid leven als u puur op uw gevoel afgaat (ik zou mezelf toch niet bedriegenvoor de eeuwigheid?; ik voel niet altijd dat ik Gods kind ben). Dan mist u nog de troosten de blijdschap over uw redding. U heeft dan nog geen geloofszekerheid.
Niet ons gevoel bepaalt of we gered zijn, niet bepaalde ervaringen of indrukken, niethoeveel zondekennis we hebben, niet hoe vroom we leven, maar het offer van deHeere Jezus aan het kruis is onze vaste grond en ons geloof in Hem is de zekerheidwaardoor we mogen weten behouden te zijn. De zekerheid ligt niet in (iets van)onszelf, maar in de Heere Jezus Christus.Ga niet af op uw gevoel en zie niet op uzelf, maar zie op Hem. Geloof in debetrouwbaarheid van de Heere God en de beloften in Zijn Woord en vertrouw daarop(1 Timotheüs 1:15). Als u vanuit dit geloof en vertrouwen leeft (2 Korinthe 5:7), danzult u daarna gaan ervaren wat u gelooft (Johannes 14:21,23). De volgorde is: eerstgeloof, daarna gevoel.
· Romeinen 8:38,39Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen,noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van deliefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.
· Kolossenzen 2:2 Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegdzijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, totkennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus.
· 2 Timotheüs 1:12b Want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hijmachtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag.
· Hebreeën 10:22,23 Zo laat ons dan toegaan met een waarachtig hart, in vollezekerheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en hetlichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenisvasthouden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw).
· Hebreeën 11:1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en eenbewijs der zaken, die men niet ziet.
· 1 Johannes 5:12,13 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van Godniet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft inden Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, enopdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.
· 1 Johannes 5:19aWij weten, dat wij uit God zijn.
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Een kort verhaal
Het werd ineens mistig. Een wandelaar in de bergen kon geen hand meer voor zijnogen zien. Op de tast vervolgde hij uiterst voorzichtig zijn weg. Plotseling struikelde hijen viel hij naar beneden. Gelukkig kon hij zich vastgrijpen aan een uitstekende richelvan één van de rotspartijen. Daar hing hij boven de afgrond. Wat hij ook probeerde, hijkon niets vinden waarop hij zijn voeten kon afzetten of waarop hij kon steunen. Hijstond doodsangsten uit. Na verloop van tijd kon hij zich niet langer vasthouden. Zijnverkrampte handen moesten de richel loslaten. Met een gil stortte hij naar beneden.Het is voorbij, flitste door hem heen, ik sterf.
Gelukkig viel hij slechts een halve meter. Vlak onder hem bevond zich een rotsplateau.Wat was hij opgelucht en verbaasd! Als hij geweten had dat zich vlak onder hem eenrotsplateau bevond, dan had hij al die angsten niet hoeven doorstaan.
Enige tijd later verdween de mist en werd de man gered.
Zo is het ook met veel wanhopig zoekende mensen. Misschien bent u ook zo’n zoeker.U weet misschien ook niet hoe u voor eeuwig behouden kunt worden. Misschien isvoor u wat dit betreft ook alles mistig en klampt u zich ook tevergeefs aan dingen vast.Wilt u zich overgeven en uw leven toevertrouwen aan de Heere God? Durft u erop tevertrouwen dat het offer van de Heere Jezus aan het kruis ook voor u genoeg is omgered te worden, zonder dat u hier zelf iets aan kunt toevoegen? Het offer van deHeere Jezus is de enige vaste grond waardoor u gered kunt worden. Hierop mag uvertrouwen en uw leven aan Hem overgeven.
Dan moet u alles loslaten wat u zelf nog dacht te kunnen (toe)doen om gered teworden. Ook dingen die mensen u geleerd hebben, maar die in strijd zijn met hetEvangelie (zoals een verkeerde uitleg van de uitverkiezing) moet u dan loslaten. Datkan een enorme strijd zijn in uw denken, maar dan zal de bedekking, waardoor u eerstde waarheid van het Evangelie niet duidelijk kon zien, weggenomen worden (2Korinthe 3:16). Dan zult u de waarheid gaan verstaan en de waarheid zal u vrij maken(Johannes 8:32).
Laat u dan geestelijk ‘vallen’ op Jezus Christus, de Rots van alle eeuwen (2 Samuël22:2,3,47, Psalm 18:3 en Psalm 62:3,8)! U hoeft zich echter niet vol angst te latenvallen, zoals de man in het verhaal hierboven, maar u mag zeker weten dat de HeereGod betrouwbaar is. Hij is de beste Persoon aan Wie u zich kunt overgeven. Als u zichovergeeft aan Hem, dan mag u weten en erop vertrouwen dat Hij u zal redden.
Als u zich tot God keert, belijdt dat u een zondaar bent en Hem om vergeving vraagt,als u gelooft dat de Heere Jezus ook voor uw zonden aan het kruis gestorven is en als uuw leven overgeeft aan de Heere God, dan mag u erop vertrouwen dat u voor eeuwigbehouden bent. U mag dan zeker weten: ik ben uitverkoren!
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Verantwoording
We hopen dat dit boekje een bemoediging zal zijn voor degenen die in angst enwanhoop leven omdat zij denken niet uitverkoren te zijn. Daarnaast hopen we datdeze brochure voor degenen die menen dat zij zelf niets kunnen of hoeven doen, enpassief afwachten totdat de Heere God hen bekeert, een aanmoediging zal zijn om nietlijdelijk af te blijven wachten of onverschillig te blijven.
In deze brochure leggen we de nadruk op de verantwoordelijkheid die wij mensenhebben en die de Heere God bij ons neerlegt: Bekeert u, en gelooft het Evangelie(Markus 1:15b).
Omdat de visie op de uitverkiezing vaak een hindernis is om tot de Heere Jezus tekomen, willen we u uitnodigen en aanmoedigen om zelf te gaan onderzoeken wathierover in de Bijbel staat. We hopen en bidden dat deze brochure daarbij voor u totzegen zal zijn en u zal helpen om de waarheid van het Evangelie te ontdekken; Wantalzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe(Johannes 3:16).
Alle teksten in deze brochure zijn geciteerd uit de Statenvertaling. De Bijbeltekstenstaan cursief.
Deze brochure is niet geschreven vanuit een kritische of betweterige houding, maarmet liefde en bewogenheid. Want de liefde van Christus dringt ons. Zo zijn wij dangezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege;laat u met God verzoenen (2 Korinthe 5:14,20).
De tekst van deze brochure kunt u ook downloaden vanaf de websitewww.benikweluitverkoren.nl. Hiernaast kunt u de QR-code scannen.
Vanaf deze website kunt u ook de jongereneditie ‘Ben ik weluitverkoren?’ downloaden. Hiervan zijn ook (gratis) brochuresverkrijgbaar.
Ook kunt u vanaf de bovengenoemde website de Bijbelstudie en de jongereneditiedownloaden in diverse andere talen, waaronder de Engelstalige Bijbelstudie ‘What if Iam not chosen?’ en de Engelstalige youth edition ‘What if I’m not chosen?’ metBijbelteksten uit de King James Version. Van de Engelstalige versies zijn ook (gratis)brochures verkrijgbaar.
De brochures kunt u ook downloaden via ons Telegram-kanaalt.me/benikweluitverkoren. Hiernaast kunt u de QR-code scannen.
Negende druk, mei 2023

http://www.benikweluitverkoren.nl
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