Schriftlezing: Rom. 8:28-39 Tekst: Rom. 8:30.
Thema: DL. 1.8-14 Zingen: Ps. 65:1 en 3, Ps. 147:6,
Ps. 1;1 en 4, Ps. 89:8, Ps. 92:7

tegenvallen. Hij weet wat Hij kan verwachten.

Hoofdpunten van de preek
Alles wat God wil gebeurt.

5 Mijn zekerheid [DL. 1.12]
De HEERE geeft al de Zijnen zekerheid van hun
uitverkiezing.

1 Gods wil [DL. 1.8]
Omdat God alle uitverkorenen zalig wil maken,
worden zij allen zalig. Niets kan dat veranderen.
Gods wil is altijd en voor iedereen voor of na Christus
hetzelfde: de zaligheid is alleen in Hem.
2 Gods bron [DL. 1.9]
God kiest zondaren. Niet omdat Hij weet of verwacht
dat ze gaan geloven, maar zodat ze zullen geloven.

Gods verkiezing is zoals God is (bijv. onveranderlijk).
Wie verkozen is, verwerpt God nooit alsnog.

De mate waarin wij zekerheid ervaren kan
verschillen. De Heere weet wat goed is. Daarbij komt
dat alle mensen/ omstandigheden verschillen.
Geloof, eerbied, droefheid over de zonde en
verlangen naar gerechtigheid zijn vruchten van de
verkiezing die je in je eigen leven ervaart.

Geloof en alles wat daarbij hoort is een gave. God is
de bron daarvan. Niemand gelooft uit zichzelf, maar
als God geloof geeft, kan je niet anders dan geloven.

6 Mijn wederliefde [DL. 1.13]
Zekerheid is steeds weer en steeds meer aanleiding
om heel klein te worden voor God en om Hem vurig
lief te hebben. Wie God liefheeft wil met Hem leven.

3 Gods welbehagen [DL. 1.12]
Waarom kiest God zondaren? De enige oorzaak is
Gods welbehagen (gedachten ten goede).

Zekerheid biedt géén aanleiding tot gemakzucht en
vanzelfsprekendheid. God doorziet alle hoogmoed of
overmoed. Wel woorden… geen daden.

God selecteert niet op onze positieve eigenschappen
of kwaliteiten, maar vanwege Zijn welbehagen.

7 Bekend maakt bemind [DL. 1.14]

4 Gods onveranderlijkheid [DL. 1.11]
Als zondaren kunnen wij God niet alsnog
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Wie de Bijbel leest kan niet heen om de soevereine
God die naar Zijn welbehagen zonderen verkiest.
Daarom moet dit bijbels thema eerbiedig en fijnzinnig
verkondigd worden: tot eer van God en onze troost.

