GOD’s EEUWIGE VERLANGEN, DOEL EN PLAN
“In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde
uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn, en Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen
voorbestemd om in Christus Jezus zijn kinderen te worden”
Efeze 1:4,5
1. God heeft, al voordat Hij de wereld schiep, genade gegeven in Christus Jezus en de
gelovige, door zijn geloof in de uitverkorene – Christus –, deel laten worden aan deze
(uit)verkiezing 1 Tim. 1:9, 10. Deze boodschap is betrouwbaar: als wij met Hem zijn
gestorven, zullen we ook met Hem leven 1 Tim. 2:11. Dat is Gods verlangen en Zijn wil!
“Waar wij over spreken is Gods geheime wijsheid, een wijsheid waarover God vóór
alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in Zijn luister. [..] Wat het oog
niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen,
dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft” (1 Korintiërs 2:7-9).
Iedereen die in Christus Jezus gelooft, Hem liefheeft, kan dus delen in Zijn uitverkiezing!
Dit is wat God, in Christus, heeft besloten en ons als bestemming gegeven: wij die onze
hoop op Christus hebben gevestigd, de boodschap van de redding hebben gehoord en
geloofd, hebben een erfenis in de Hemel met als onderpand de Heilige Geest! Efeziërs 1:11-14
2. God heeft en houdt de loop van deze wereld in Zijn hand; alles zal er uiteindelijk toe
leiden dat Zijn plan met deze wereld uitgevoerd wordt, tot Zijn eer en glorie!
1. God bestuurt en weet van de loop van de wereld en alles wat er in gebeurt, van het
universum Job 9:7 tot aan het kleinste levende wezen. Zegt de Here Jezus niet in
Matteüs 9:10 dat er geen musje ter aarde valt zonder dat Hij het weet?
2. God bestuurt het weer, de sneeuw die valt, de storm die raast, de zon die schijnt, de
gang van mens en dier. Job 37:6-13
3. En dit plan van God is dat een ieder die gelooft gered zal worden: “en Hij heeft
besloten hen die geloven te redden” – 1 Korintiërs 1:21.
3. God’s verkiezing is niet gebaseerd op onze verdienste! Uit genade zijn wij gekozen,
gerechtvaardigd en verlost door Christus Jezus. 1 Korintiërs 1:26-31.
Wij zijn “uitverkorenen” omdat Jezus Christus de uitverkorene is en wij door ons geloof in
Jezus –waardoor wij één zijn met Hem- delen in díe uitverkiezing.
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