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De grote liefde van de Vader
De Bijbel is een uniek boek en
men zou de Bijbel ook een lesboek kunnen noemen, waarin
staat, hoe wij kunnen leren, om
de vrede van God in voor- en tegenspoed in ons hart te kunnen
bewaren.
Vrede in het hart … niet alleen
in dagen van voorspoed want in
dagen van voorspoed kunnen
ook goddeloze mensen blij zijn
en zingen.
Maar wij kunnen uit dit lesboek
– de Bijbel – leren om ook in
dagen van tegenspoed de vrede
van God in ons hart te bewaren.
We gaan ons lesboek openen bij
Romeinen 8:28 en verder:
28 Wij weten nu, dat God alle
dingen doet medewerken ten
goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.1

1

Zie enkele voorbeelden, genoemd aan het einde van deze bijbelstudie.

Wat weten wij nu? Dat God alle
dingen, maar dan ook alle dingen, doet medewerken ten goede.
En voor wie laat God alle dingen medewerken ten goede? Is
dat voor iedereen? Er staat in
dit vers dat God alle dingen doet
medewerken ten goede voor
hen, die God liefhebben.
Het kan wat ongelooflijk klinken, dat wij, van alle dingen, die
anderen zeggen of doen, alleen
maar voordeel kunnen hebben.
Maar dat komt omdat God die
mensen, die Hem liefhebben met
hun hele hart, zo geweldig liefheeft en een doel met ze heeft.
Het is heel versterkend, als we
er goed over na denken, hoe buitengewoon God ons liefheeft.
Dat is ook de titel boven deze
bijbelstudie, namelijk "De grote
liefde van de Vader."
Hij bestuurt dan op een bijna ongelooflijke manier alle mensen
en alle dingen, zodat alles wat
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anderen zeggen of doen, alleen
maar mee kan werken ten goede
voor ons.

Tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van
Zijn Zoon.

29 Want die Hij tevoren gekend
heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan
het beeld zijns Zoons, opdat Hij
de eerstgeborene zou zijn onder
vele broederen.

Ook dat staat in vers 29.
Paulus gebruikt hier het woord
"gelijkvormigheid". Een muntstuk van vijf, twintig, of vijftig
euro cent heeft gelijke vormen
als een muntstuk van twee euro.

Hij heeft ons tevoren gekend.
Ja, wij zijn uitverkoren, reeds
vóór de grondlegging der wereld, zoals Efeze 1:4 noemt

Zo heeft God ons tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan
het beeld van Zijn Zoon. Hij de
grootste en de Eerste en onze
bestemming is, om gelijkvormig
te worden aan Hem.

Er staat in vers 29 dat Hij ons tevoren gekend heeft. Ja, noemt
Efeze 1:4, Hij heeft ons immers
in Hem uitverkoren heeft vóór
de grondlegging der wereld.
Hij heeft ons uitverkoren met
een doel: Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn
aangezicht.
Wij zullen heilige – en dat wil
zeggen – toegewijde christenen
worden en zijn, die een onberispelijk leven leiden.

Hij de Eerstgeborene onder
vele broeders.
Jezus wordt hier genoemd: De
Eerstgeborene. Voor Zijn kruisdood wordt Jezus genoemd:
Gods enig geboren Zoon. 2
Maar na Zijn kruisdood en opstanding wordt Hij de Eerstgeborene genoemd. In Openb. 1:5
wordt Jezus "De Eerstgeborene
uit de doden" genoemd.
2

Joh. 3:16
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En hier – in Romeinen 8:29 –
wordt over Jezus gesproken als
de Eerstgeborene onder vele
broederen. Vele broeders, dus
het zijn er niet weinig maar
veel! Dat zijn woorden vol
hoop en liefde.
Dus het is goed om erover na te
denken, hoe buitengewoon groot
God ons liefheeft, want dat
schept namelijk wederliefde in
ons hart tot Hem.
30 En die Hij tevoren bestemd
heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft,
dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij
ook verheerlijkt.
In deze tekst worden vier woorden over ons genoemd, namelijk:
o
o
o
o

Bestemd.
Geroepen
Gerechtvaardigd
Verheerlijkt.

Ten eerste bestemd. Tot wat?
We lazen het al: Bestemd tot ge-

lijkvormigheid aan het beeld van
Jezus.
Ten tweede geroepen. Dat staat
in vers 28 namelijk dat God alle
dingen doet medewerken voor
hen, die volgens Zijn voornemen
"geroepenen" zijn.
Onze roeping staat duidelijk in 2
Thes. 2:14
Daartoe heeft Hij u ook door
ons evangelie geroepen tot het
verkrijgen van de heerlijkheid
van onze Here Jezus Christus.
Wij zijn ook gerechtvaardigd.
In 1 Cor. 1:30 staat één van de
meest inhoudsrijke woorden in
de Bijbel. Daar staat namelijk
het volgende:
Maar uit Hem is het, dat gij in
Christus Jezus zijt, die ons van
God is geworden: wijsheid,
rechtvaardigheid, heiliging en
verlossing, opdat het zij, gelijk
geschreven staat: Wie roemt,
roeme in de Heere.
Hij, Jezus, is ons dus geworden
tot rechtvaardigheid. Ieder waar-
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achtig christen zal alleen maar
roemen in de Heere. Hij, Jezus,
is mij van God geworden tot
rechtvaardigheid.
Dus we lazen: Hij heeft ons (1)
Bestemd en (2) geroepen en (3)
gerechtvaardigd en als (4) wordt
genoemd, dat Hij ons verheerlijkt heeft.
In Romeinen 8:18 staat namelijk
dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de
heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.
Al werken dan ook alle dingen
mee ten goede, we moeten soms
onrecht lijden maar dat weegt
niet op tegen de heerlijkheid die
over ons geopenbaard zal worden.
Die weegschaal, met aan de ene
kant het schaaltje "lijden" en aan
de andere kant het schaaltje
"heerlijkheid" … die weegschaal
slaat volledig door naar de kant
van de heerlijkheid.
Dat lijden wat wij mogen meemaken soms, weegt absoluut

niet op tegen de heerlijkheid, die
ons geopenbaard zal worden.
Als wij tenminste dat lijden
goed nemen en niet gaan klagen
of opstandig worden.
Romeinen 8:31 gaat verder en
dat woord bestaat uit twee vragen, namelijk:
31 Wat zullen wij dan van deze
dingen zeggen? Als God voor
ons is, wie zal tegen ons zijn?
De eerste vraag luidt: Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen. Of, met andere woorden,
welke gevolgtrekking zullen wij
uit het voorgaande maken?
En de tweede vraag luidt: Als
God vóór ons is, wie zal tegen
ons zijn?
Of zoals Petrus het noemt in 1
Petrus 3:13 waar staat: En wie
zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede? Dan kan
niemand ons kwaad doen, omdat
God alle - maar dan ook alle
dingen - doet medewerken ten
goede voor ons.
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32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar
voor ons allen overgegeven
heeft, ons met Hem ook niet alle
dingen schenken?
Wij zijn erfgenamen van God,
mede-erfgenamen van Christus.
3
Wij zullen samen met Christus
alles wat God heeft delen en bezitten. En dat is toch een geweldige liefde van de Vader.
33 Wie zal uitverkorenen Gods
beschuldigen? God is het, die
rechtvaardigt.
Wie zal ons nog beschuldigen
als God ons rechtvaardigt. Het
is in dit verband opbouwend om
Zacharia 3:1 t/m 7 op je in te laten werken.
Laten we ook de woorden over
Jezus in Hebr. 7:25 op ons in laten werken waar staat dat Hij altijd leeft om voor ons te pleiten!
En dat staat ook in het volgende
vers:
34 Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat
3

Romeinen 8:17

meer is, de opgewekte, die ter
rechterhand Gods is, die ook
voor ons pleit
.
35 Wie zal ons scheiden van de
liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of
gevaar, of het zwaard?
Zullen moeiten en verdrukkingen ons scheiden van Zijn liefde? Nee, zegt Paulus even verder: Niets maar dan ook niets
kan ons scheiden van de liefde
van Christus.
36 Gelijk geschreven staat: Om
Uwentwil worden wij de ganse
dag gedood, wij zijn gerekend
als slachtschapen.
Wat wordt er dan gedood in
ons? Onze egoïstische trekjes.
De neiging om onszelf te zoeken. Er valt altijd wat in de dood
van Christus te geven. 4
37 Maar in dit alles zijn wij
meer dan overwinnaars door
Hem, die ons heeft liefgehad.
4

2 Cor. 4:10/11
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In dit "alles" … wat wil dat zeggen?
In al die verdrukkingen en vervolgingen, in kleine en grote
moeilijkheden, zijn "wij" - en
dus niet alleen Paulus - meer
dan overwinnaars door Hem.
Door Hem! Door Hem Die ons
heeft liefgehad. Paulus schrijft
op een andere plaats:
God zij gedankt, Die ons de
overwinning geeft door onze
Heere Jezus Christus. Daarom,
geliefden, weest standvastig en
onwankelbaar. 5

zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus
Jezus, onze Here.
Het is een bijzondere troost te
weten, dat geen mens of duivel
of wat voor situatie ook, ons kan
scheiden van Gods liefde.
Daarom kunnen wij de dingen in
ons leven, die passeren, positief
nemen. God laat voor ons alle
dingen meewerken ten goede.
--------------------------------------------------Hieronder enkele voorbeelden:

Meer dan overwinnaars! Dat
wil zeggen dat het geen krappe
overwinning is. En door Hem
mogen ook wij putten uit die onuitputtelijke bron van liefde en
geduld om te overwinnen.
38 Want ik ben verzekerd, dat
noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden
noch toekomst, noch krachten.
39 Noch hoogte noch diepte,
noch enig ander schepsel ons
5

1 Cor. 15:57/58

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 een gelegenheid voor
mij om los te komen van
aardse dingen. En die vaas
hoeft mijn vrouw dan ook
niet meer af te stoffen. Dat
is toch ook meegenomen …
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Nu heeft die verkoper mij voorgelogen !!
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.
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.
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 beproeving ook voor de
uitkomst zorgen.

Een prediker van het evangelie
sprak eens de volgende woorden
uit:
Wie werkelijk in Romeinen 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!
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 Gods wil over mijn tekorten een onberouwelijke
inkeer tot heil tot gevolg zal
hebben.
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Wat een heerlijke gevolgen
heeft Romeinen 8:28 toch!
Niets en niemand kan ons benadelen. En dat geldt als wij God
met heel ons hart liefhebben.
Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede
voor hen, die God liefhebben,
die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. (Romeinen 8:28)

