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Alle dingen werken mee ten
goede voor hen die God
liefhebben
We lezen in Romeinen 8:28 de
volgende wonderbaarlijke tekst:
En wij weten dat voor hen die
God liefhebben, alle dingen
meewerken ten goede, voor hen
namelijk
die overeenkomstig
Zijn voornemen geroepen zijn. .
Het is een zekerheid want Paulus
schrijft: wij weten. Het is een
zeker weten.
En Paulus schrijft niet: Ik weet,
dat voor hen die God liefhebben,
alle dingen meewerken ten
goede, maar hij schrijft het in het
meervoud: Wij weten dat God
dit doet. In het meervoud dus.
En als wij dit woord ook
geloven, horen wij ook bij die
"wij".

doet meewerken ten goede? Dat
God veel dingen laat meewerken
ten goede? Nee, nee en nog eens
nee.
Een levend geloof te hebben in
Rom. 8:28 dat God alle dingen
doet meewerken ten goede voor
ons …. en dan nog ergens
ontevreden mee te zijn, dat kan
gewoon niet. Dit is innerlijk
tegenstrijdig. Uw
Een levend geloof in dit ene vers
zou al genoeg zijn om welke
christen dan ook altijd gelukkig
te maken en hem (of haar) te
brengen tot een volkomen rust in
God.
Daarom kunnen wij de dingen in
ons leven, die passeren, positief
nemen:

En het mooie van dit woord is
ook, dat het toepasselijk is op elk
moment en op elke situatie in
ons leven.

Nu is mijn als souvenir
meegenomen Chinese vaas
door
één
van
de
kleinkinderen
van
het
bergmeubel gestoten en in
stukken op de grond terecht
gekomen.

Wat weten we ?
Dat God
sommige dingen in ons leven

Wat een gelegenheid voor
mij om los te komen van

1.
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aardse dingen. En die vaas
hoeft mijn vrouw dan ook
niet meer af te stoffen. Dat is
toch ook meegenomen …
2.

Nu
heeft
die
autoverkoper
mij
voorgelogen. Ik dacht een
goede tweedehands wagen te
kopen is zo is hij door de
verkoper ook aangeprezen
maar het blijkt een wagen te
zijn waar nog van alles aan
mankeert.
Wat een gelegenheid voor
mij om het hem niet toe te
rekenen. En wat krijgt die
arme stakker het straks
moeilijk als hij voor de troon
Gods daar rekenschap van
moet afleggen.

3.

4.

Ik groette die broeder
vriendelijk maar hij zei niets
terug …
Arme ziel, misschien had hij
ergens een groot verdriet
om.
Wat
een
goede
gelegenheid voor mij. Daar
wil ik niets verkeerds van
denken.

Nu heeft die nieuwe
buurman van mij een haan en
een stel kippen in zijn tuin
meegenomen uit zijn vorige
tuin, en ik werk in de
nachtdienst en moet overdag
slapen. Wat moet ik daar nu
van denken?
Dat heeft God met een
heerlijk doel voor mij
toegelaten. De Heere zal
niet toelaten dat ik verzocht
wordt boven wat ik aan kan
en na verloop van tijd zal
Hij met deze verzoeking ook
de uitkomst geven. (1 Cor.
10:13)

5.

Een prediker van het
evangelie sprak eens de
volgende woorden uit:
Wie werkelijk Rom. 8:28
gelooft, bezit een geestelijk
kasboek met enkel
inkomsten.
Die woorden vielen recht in
mijn hart en zijn mij al
jarenlang tot zegen geweest.
Denk je in: een geestelijk
kasboek te hebben met enkel
inkomsten!
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En als ik nu een
nederlaag lijd in mijn
christenleven, wat voor
voordeel moet ik daar dan in
zien op grond van Romeinen
8:28 ??
Het grote voordeel is dan,
dat ik daar enige tijd
droefheid over behoor te
hebben.
En het voordeel van deze
droefheid is volgens 2 Cor.
7:10 dat deze droefheid naar
de wil van God een
onberouwelijke bekering tot
zaligheid teweeg brengt..

7.

Een jonge christen reisde
per trein naar een dorp waar
hij een jonge christenzuster
ten huwelijk wilde vragen.
Daar aangekomen vroeg hij
haar inderdaad ten huwelijk
maar zij vertelde hem dat
juist een dag daarvoor een
andere
jonge
christen
broeder haar ten huwelijk
had gevraagd en dat zij
tegen hem “ja” had gezegd.

Wat een heerlijke gelegenheid
voor deze jongeman, die de

treinreis had ondernomen, om te
geloven in Romeinen 8:28 en dat
God hem nu bewaard had voor
een keuze, die niet juist voor
hem geweest zou zijn.
Wat een liefde en zorg van de
goede Vader in de hemel voor!
Wat een heerlijke gevolgen heeft
Romeinen 8:28 toch!
En wij weten dat voor hen die
God liefhebben, alle dingen
meewerken ten goede, voor hen
namelijk
die overeenkomstig
Zijn voornemen geroepen zijn. .
En nu een vraag: Laat God voor
iedereen alle dingen meewerken
ten goede? Het antwoord luidt:
Nee, het geldt voor mensen die
God liefhebben.
En wat betekent dat voor ons?
Want dit is de liefde tot God, dat
wij Zijn geboden in acht nemen.
( 1 Johannes 5:3)
Dus we hebben God lief, als wij
Zijn woord bewaren en als de
Heere Jezus de Nummer Eén is
in ons leven.

