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Schriftlezing: Deut. 8:1-6, Rom. 7:13-26, Tekst: 
Rom. 7:24-25. Thema: Volharden ondanks onszelf. 
Zingen: Ps. 30:1 en 3, Ps. 27:7, Gebed des Heeren: 
7,8 en 9, Ps. 138:3 en 4, Ps. 42:1 
 
Hoofdpunten van de preek 
In het geloof is ons ‘ik’ ons grootste gevaar.   

1_God verlost [5.1] 
Het begint en eindigt met zekerheid. God verlost 
iedereen die Hij in Christus geroepen heeft.  

God verlost op Zijn manier. Hij verlost nu al wel uit 
de heerschappij en slavernij van de zonde, maar 
nog niet helemaal van je oude ‘ik.’  

De Heere heeft daarmee Zijn wijze bedoelingen 
mee: zo voedt deze Vader Zijn kinderen op en leert 
Hij ze om alleen uit genade te leven. 

2_God verootmoedigt [5.2] 
Gods opvoeding is erop gericht om ons te 
verootmoedigen (Deut. 8:3).  

Zelfs onze zonde en zwakheid doet God dan 
meewerken ten goede. Ze maken ons klein.  

Ze drijven ons naar Christus. Dwingen ons om ze 
door de Geest (Rom. 8:13) ze te doden en doen ons 
hunkeren naar de volkomenheid (1Pe1:9).  

3_God is getrouw [5.3] 
De Heere verlost ons niet meteen van onszelf. Hij  
laat ons in de ‘boze’ wereld. Een gevaarlijke combi? 

Het rekent af met onze zelfverzekerdheid. Met Petrus 
moeten we leren dat niet wij, maar God getrouw is.  

God is zó trouw, dat Hij ons vast maakt in genade en 
bewaart door Zijn kracht. Niet wij, maar Hij verlost! 

4_God is machtig [5.4] 
Het gevaar ligt niet buiten ons, maar in ons: we 
worden door onze eigen begeerten tot zonde verleid. 

We staan dán sterk, als we onze eigen zwakheid 
kennen en onze sterkte zoeken in de macht van de 
Heere (Ef. 6:10,11). 

Jezus wijst de weg van waken en bidden: op je 
hoede zijn en nuchter van alle invloeden van de 
boze. Hij richt zich als eerste op ons gebedsleven. 

5_God is toornig [5.5] 
God haat de zonde en leert ons dat ook. Onze zonden 
roepen Zijn toorn op. De Geest neemt afstand.  

De gevolgen zijn enorm; We verslappen in het 
geloofsleven en we zijn overgeleverd aan onszelf. 

Als God ons laat, wordt dit een vicieuze cirkel… 
maar God is getrouw. Zijn toorn is die van een  
Vader, Die Zijn kind in Zijn armen terugdrijft. 


