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Schriftlezing: Matth. 11:20-30, Rom. 9:15-33 
Tekst: Rom. 9:33, Thema: DL. 1.15-18  
Zingen: Ps. 81:11, 12, Ps. 34:9, Ps. 81:13,14,15, Ps. 
56:2 en 5, Ps. 27:7 
 
Hoofdpunten van de preek 
God verkiest op Eigen voorwaarden: ‘ieder die de 
Zoon ziet en in Hem gelooft, heeft eeuwig leven.’ 

1 Verwerping [1:15] 
De Heere Jezus is een poort tot het eeuwige leven 
of een ‘steen des aanstoots en struikelblok.’ Je valt 
vóór of dóór Hem. 

De Heere verwerpt ook mensen. Verwerping is NIET 
het tegenovergestelde van verkiezing. De DL 
spreken over ‘voorbij gaan’ en ‘laten in het oordeel.’ 

God is rechtvaardig. Als Hij uiteindelijk oordeelt, doet 
Hij dat vanwege onze zonden; niet omdat we 
verworpen zouden zijn. Ook dat strekt Hem tot eer. 

2 Vertwijfeling [1.16] 
Geloven in Christus betekent zekerheid. We kunnen 
een verschil ervaren tussen geloven (kennen en 
vertrouwen) en voelen.  

De DL leiden twijfelende en aangevochten gelovigen 
vol liefde tot zekerheid. De zekerheid ligt niet in ons 
gevoel en zelfs niet in de vrucht, maar in de belofte. 

Onze barmhartige God gaat teer met ‘kleingelovigen’ 
om, zoals de vader van maanzieke jongen, Petrus 
die in het water zakt.  

Ongelovigen bouwen niet op Gods belofte en 
verschrikken dus ook niet van Zijn oordeel.  

3 Verbond [1.17] 
Pas nu komt het genadeverbond ter sprake. De DL 
oefenden ons in het verstaan van het woord: ‘over 
Gods wil moeten wij oordelen vanuit Zijn woord.’ 

God maakt Zijn wil bekend: Hij wil behouden. Hij 
bekrachtigt dit met Zijn verbond: Ik ben Uw God; u 
en uw kinderen komt de belofte toe (Hand. 2:39). 

Als gelovige ouders vertrouw je op Gods belofte en 
wordt je daarmee je vertroost en verzekerd wanneer 
kinderen jong sterven.  

4 Verwondering [1.18] 
We kunnen ons verzetten tegen Gods onverdiende 
genade dat Hij verkiest in Christus; Dat God ons dán 
verwerpt zal ons ergeren; maar tegenover God zal 
geen bezwaar standhouden. 

Gods eeuwige verkiezende liefde is en blijft een 
heilgeheim waarbij alleen maar verwondering, 
aanbidding overblijft. Onbegrijpelijk dat Hij niet 
alleen anderen, maar ook mij…  


