Schriftlezing: Ef. 1:1-14, Tekst: Ef. 1:3,4
Thema: Onbegrijpelijke genade. DL. 1.6 en 7.
Zingen: Ps. 111:2 en 5, Ps. 27:3, Ps. 31:15 en 17,
Ps. 89:1, Ps. 79:7
Hoofdpunten van de preek
Genade is wat de mens betreft onverklaarbaar.
1 Troost [Art. 1.6d]
Gods verkiezende liefde biedt onuitsprekelijke troost,
d.w.z. houvast, midden in je bestaan als zondaar.
Gods liefde is vastberaden. Hij houdt dwars door
zonde vast aan Zijn keuze. Hij kiest mij, opdat ik voor
Hem zal kiezen.
Wie dit probeert te verklaren of omdraait loopt vast.
2 Onderscheid [Art.1.6c]
God kiest mensen van het ene soort: zondaren. Zijn
keuze schept het verschil.
Diep, omdat je je alleen maar kan verwonderen.
Barmhartig, omdat Gods hart van liefde brandt.
Rechtvaardig, omdat Hij mijn zonde, Zelf recht zet.
3 Werk [Art.1.6b]
God schept verschil door harde harten zacht te
maken en te buigen tot geloof. Hij doet door de
verkondiging (Joh. 3:14), door de Geest (Ez. 36).
Het is Gods werk om harten open te maken
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(Hand.16:14). God kan mensen ook laten in hun
zelfgekozen ongeloof en hardnekkige hardheid.
4 Regie [Art.1.6a]
God reageert niet op de houding van mensen
tegenover het evangelie, maar zorgt Zelf voor
ontvangst.
In een tijd van zending of secularisatie veelzeggend.
Er geloven er zoveel als God het wil. (Hand. 13:48).
Verwerping is in de Bijbel altijd Gods uiterste
consequentie: Hij verwerpt wie Hem verwerpen.
5 Zekerheid [Art. 1.7a]
De verkiezing is onveranderlijk. kan God op andere
gedachten brengen.
Gegarandeerd is er straks een ontelbare menigte van
mensen die zalig worden.
6 Christus [Art. 1.7b]
Nadenken over Gods verkiezende liefde leidt altijd tot
Christus. God kiest in Christus. Hij was er eerder dan
de schepping, dan de zonde…
Als uitverkorene ben je aan Christus gegeven. Hij
heeft alles over voor de Zijnen en staat ervoor in.
7 SDG [Art. 1.7c]
Bijbels denken over uitverkiezing leidt tot
verheerlijking van God. Hij toont Zijn barmhartigheid
tot lofprijzing van Zijn genade.

