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ROEPING
hjms
Geliefde broeders en zusters, in deze korte bijbelverkondiging wil ik enkele woorden wijden
aan onze roeping.
Ieder van ons is door God geroepen. Dit kunnen we lezen in 1 Cor. 7:17b – “Doch gelijk God
aan een iegelijk heeft uitgedeeld, gelijk de Heere een iegelijk geroepen heeft, dat hij alzo
wandele; en alzo verordene ik in al de Gemeenten.”
Dé grote vraag echter is, hoe wij op die roeping reageren. Zijn wij bereid om onmiddellijk op
te staan en Jezus te volgen en te dienen? Zijn wij bereid om de prijs te betalen?
Beseffen wij wel dat God’s roeping een heilige roeping is? Niet vanwege onze prestaties of
ons fijne karakter, maar omdat Hij ons eeuwig liefheeft?
2 Tim. 1:9 – “Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar
onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus
Jezus, voor de tijden der eeuwen;”
Broeders en zusters, we lezen hier dat het uit genade en door het volbrachte werk van Jezus
Christus is, dat God de Vader Zich heeft voorgenomen om ons te redden en ons te roepen.
We lezen ook dat die roeping een heilige roeping is. Denkt u nu vooral niet, dat dús die
roeping niet voor u, maar slechts voor enkele anderen is bestemd. Denkt u toch niet dat u
niet heilig genoeg bent om door God geroepen te worden.
“Heilige roeping” betekent hier niets anders dan dat God’s roeping ons noodzaakt om ons af
te zonderen van de vleselijke genietingen en de wereldse pleziertjes en genoegens en ons
aan God toe te wijden. Dat wil zeggen dat wij met al onze fouten en gebreken Hem ijverig en
oprecht proberen te dienen. Omdat wij Jezus nu zó liefhebben, omdat Hij voor onze zonden
stierf en ons redde van het eeuwige verderf. Onze dankbaarheid is zo groot dat het ons geen
moeite kost om de wereld vaarwel te zeggen en voortaan voor Jezus te leven.
Het voor “heilige” gebruikte Griekse woordje “hagios” betekent ook “ontzagwekkend”. En dat
is toch zo, broeders en zusters? Is het niet ontzagwekkend dat de grote Schepper van het
gweldige heelal ons, nietige mensen, heeft geroepen om Hem te dienen? Ons, diep verloren
zondaren, heeft geroepen om voor eeuwig samen met Hem te zijn in de vreugde van de
hemel?
De apostel Paulus schreef in Rom. 11:29 zelfs, dat God er geen spijt van heeft dat Hij ons
heeft geroepen: “Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.” Het Griekse
woordje dat met “onberouwelijk” is vertaald is “ameta’meletos” en betekent “geen berouw
hebben van, onbetreurd”. Met andere woorden, God verandert niet van gedachten ten
aanzien van hen die Hij geroepen heeft. Hoe groot onze zonden ook zijn, het spijt Hem niet!
Er rest ons daarom alleen nog om het hart van God te verblijden met onze ijver, onze
getrouwheid en onze liefde. Om aan God te bewijzen, dat wij het waard waren dat Hij ons
riep. Efez. 4:1b – “Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk
der roeping, met welke gij geroepen zijt;”
Ik noemde net reeds apostel Paulus. Laten we eens in Fil. 3 lezen om te zien hoe deze grote
apostel zijn roeping opvatte. Allereerst zegt hij dat wij God in de Geest moeten dienen,
daarbij slechts in Christus Jezus mogen roemen (en dus niet in onszelf) en dat wij derhalve
beslist niet op ons vlees mogen vertrouwen. Fil. 3:3-4 – “Want wij zijn de besnijding, wij, die
God in den Geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen.
Hoewel ik heb, dat ik ook in het vlees betrouwen mocht; indien iemand anders meent te
betrouwen in het vlees, ik nog meer.”
Vervolgens gunt Paulus ons een blik in de geweldige en hoge positie, die hij eens in het
Jodendom bekleedde. Fil. 3:5-6 – “Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van Israël,
van den stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreën, naar de wet een Farizeër; Naar
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den ijver een vervolger der Gemeente; naar de rechtvaardigheid, die in de wet is, zijnde
onberispelijk. “
Paulus werd in het Jodendom als onberispelijk beschouwd. Hij deed precies wat er in de Wet
was voorgeschreven. En hij was als de leider van een groep fanatici zó verblind in zijn ijver,
dat hij de Christenen, die afvallige Joden waren, vervolgde hetgeen hem veel waardering
van onder andere de hogepriester opleverde.
Paulus had een geweldige afstamming. Hij kwam uit de stam van Benjamin. Benjamin was
met Jozef de lievelingszoon van stamvader Jakob. Zijn naam betekent dan ook “zoon der
rechterhand”. De mannen van de stam Benjamin waren geweldige en onvermoeide strijders
voor de vrijheid. Als Israël ten oorlog trok, dan gingen zij voorop in de strijd.
Paulus had een hoge godsdienstige afstamming en bezocht daarom de beste religieuze
opleiding. Hij bezocht de rabbijnenschool van de Farizeërs te Jeruzalem onder leiding van de
beroemde leraar Gemaliël. Daar vergaarde hij grote kennis van de Wet en de Profeten en
daar leerde hij de Hebreeuwse, de Aramese en de Griekse taal. Daarom stond hij maatschappelijk in hoog aanzien en was hij naar de Wet een Farizeër. De Farizeërs waren een
godsdienstige groepering van schriftgeleerden, die de Wet strikt handhaafden.
Broeders en zusters, begrijpt u Paulus’ geweldige maatschappelijke positie? Had hij niet
alles te verliezen door Christen te worden en Jezus aan te nemen? Maar toen hij op weg
naar Damaskus door Jezus werd geroepen om Hem te volgen, kón hij niet anders doen dan
zich buigen voor die grote God (Hand. 9:1-9). Jezus’ roeping veranderde alles in zijn leven.
Nadat Jezus hem geroepen had, verloochende Paulus zijn hoge positie en zijn status. In die
zin dat hij al deze dingen als schade en drek achtte, indien deze hem zouden verhinderen
om Jezus Christus te leren kennen. Fil. 3:7-9 – “Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik
om Christus’ wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de
uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen
schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen. En in Hem
gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het
geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof;”
We lezen hier ook, dat Paulus niet zijn eigen gerechtigheid zocht. Hij begreep dat eigen
gerechtigheid een groot obstakel in het leven van een kind van God kan zijn. Want juist als
wij van goede afkomst zijn of een goede opleiding hebben genoten, een goede carriére
maken of een hoge positie bekleden, is het gevaar levensgroot aanwezig dat wij hoogmoedig
worden en denken dat wij goed en oprecht zijn en beter dan andere mensen. Deze dingen
zullen ons dan verhinderen om écht Jezus Christus te leren kennen, Die nooit hoogmoedig
was, maar Zich juist diep voor de zondaren vernederende en een Dienstknecht werd. Dan
zullen wij nooit ontdekken hoe corrupt de mens in werkelijkheid juist is.
Paulus wilde Jezus in álle aspecten leren lennen. Niet slechts als de Redder en Zegenaar,
Die grote vreugde bracht, redding en genezing. Natuurlijk was zijn hart ook diep bewogen
door Jezus’ grote liefde welke hem redde van het eeuwige verderf. Maar Paulus had ook
begrepen, dat Jezus slechts via een uiterst zware weg van vernedering en lijden zijn redding
had kunnen bewerkstelligen. Deze kant van Jezus wilde Paulus óók leren kennen. Wil de
Bruid haar Bruidegom niet in alle facetten leren kennen? Hij wilde de bewogenheid en de
liefde ontdekken, waarmee Jezus in staat was geweest om Zich diep voor de zondaren te
vernederen. Hij wilde de diepte van Jezus’ grote eenzaamheid ontdekken, toen Hij alleen op
de bergtoppen was om in gemeenschap met Zijn hemelse Vader te zijn. Hij wilde de pijn van
Jezus’ verdriet ontdekken, toen Hij werd verworpen door Zijn Joodse broeders en zusters.
Toen Hij werd gehoond, bespot en bespuwd. Paulus verlangde zelfs om de pijn van Jezus te
ontdekken, toen Hij werd gegeseld en gekruisigd. Hij verlangde om Jezus volkomen te leren
kennen. Niet uitsluitend de mooie en de fijne kanten van het zijn van een kind van God, maar
ook de minder leuke aspecten. Hij wilde als het ware naast Jezus staan in Zijn lijden. Hij
wilde zich kunnen verplaatsen in Jezus’ lijden, pijn en verdriet. Fil. 3:10-14 – “Opdat ik Hem
kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijk-
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vormig wordende; Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat
ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen
mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet, dat ik zelf
het gegrepen heb. Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij
tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in
Christus Jezus. “
Paulus was bereid (en hij begeerde dat zelfs) om de dood van Jezus te ervaren en zichzelf
volkomen te verloochenen, omdat hij wist dat hij pas dán de volle kracht van Jezus’
Opstanding zou kunnen ervaren.
Geliefde broeders en zusters, de Filippenzenbrief staat geschreven in het teken van de
Gouden Kandelaar, welke in het Heiligdom van de oude Israëlitische Tabernakel was
geplaatst. Indien u de studies over de Kandelaar leest, welke u eveneens op deze website
kunt vinden, dan zult u ontdekken dat juist indien u het Licht van Jezus fel en helder in uw
omgeving wilt laten schijnen, u bereid zult moeten zijn om te lijden voor Jezus en de prijs
voor uw roeping te betalen. Leest u bijvoorbeeld over het geslagen goud van de Kandelaar.
Daarom begon ik deze bijbelverkondiging met onder andere de vraag: “Zijn wij bereid om de
prijs te betalen (als wij door God geroepen worden)?” Het uiteindelijk betalen van de prijs van
lijden behoort onlosmakelijk tot God’s roeping.
Fil. 1:29 – “Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te
geloven, maar ook voor Hem te lijden;”
1 Petr. 2:19-21 – “Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid
verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en
daarover geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is
genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft,
ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;”
Door het lijden, mits u zich aan Hem vastklampt, schijnt u voor Jezus en verandert uw
karakter ten goede. Vergeet u in het dal niet, dat Hij een heilige, onberispelijke Bruid zoekt.
De Filippenzenbrief is dus de brief van de Kandelaar. Daarom staat in deze brief óók het
grote voorbeeld beschreven van Jezus Christus, het Licht der wereld, de goddelijke Gouden
Kandelaar. Maar dat geweldige, heldere Licht dat ons naar de eeuwige zaligheid voert, kon
slechts branden, omdat Jezus bereid was om de allerhoogste prijs voor ons te betalen.
Fil. 2:6-11 – “Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te
zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft
Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des
kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven,
welke boven allen naam is; Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie
dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou
belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.”
Geliefde broeders en zusters, als ik zo deze bijbelverkondiging overdenk en de bijbelteksten
doorlees, besef ik pas echt welke grote moeite ik heb met het lijden in mijn leven. In plaats
van rustig te blijven en geheel op God te vertrouwen, schreeuw ik het vaak uit tot God: “Help
mij, help mij” en “Waarom toch dit alles, Heer, waarom?” Het lijden echter behoort tot het
leven van een kind van God (2 Cor. 4:7-12). Opdat het Licht van Jezus helder naar onze
omgeving zal stralen. Opdat wij de goede reuk van Christus zullen verspreiden (2 Cor. 2:15).
Wellicht bent u nu moedeloos geworden. Maar toch hoeft dat niet! Vertrouwt u toch op
Jezus, uw Heiland, Die u heeft geroepen met een heilige roeping. Juist omdat Hij u riep, zal
Hij alles, óók het lijden in uw leven, ten goede leiden. Rom. 8:28 – “En wij weten, dat
dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die
naar Zijn voornemen geroepen zijn.”
Moge onze Heiland u deze week rijkelijk zegenen. Amen.

