Zingen:
• Psalm 46: 1 en 4
Lezen:
• Handelingen 9
___________________________________________________________________________
Thema: God kiest! Van Hervormingsdag naar Advent
Wat speelt zich af in Handelingen 9?
Een in zichzelf volmaakt mensenkind, Saulus, wordt van het ene op het andere moment een
verloren zondaar, een onvolmaakt zondig mens die alleen nog maar kan stamelen: Heere, wat
wilt U dan dat ik doen zal?
Heeft Saulus hier zelf voor gekozen? Kwam hij tot het inzicht dat hij verkeerd bezig was?
Welnee. Hij meende onberispelijk te zijn in het houden van de wet en verdedigde te vuur en te
zwaard de in zijn ogen hoogst belangrijke wetten die koste wat kost onderhouden moesten
worden, al kostte dat mensenlevens! Zo alleen immers kon God de eer krijgen door een goed
mens!
Er staat: ‘God kiest’ boven deze inleiding. Niet de mens is er voor God, maar God is er voor
mensen. Verloren mensen, verdreven uit het paradijs omdat die mens Gods eer heeft geroofd.
We denken vanavond nog even terug aan de Hervormingsdag. Op 31 oktober 1517 spijkerde
Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Dat moment is
gekozen als een soort startschot van de Reformatie.
Het hart van de reformatorische theologie is: de rechtvaardiging van de goddeloze.
We hebben het net gelezen met elkaar.
Paulus werd hieraan ontdekt.
Luther werd hieraan ontdekt.
Catharina von Bora, zijn vrouw, vluchtte, streed, maar ook zij werd hieraan ontdekt.
Zijn wij hier al aan ontdekt?
Wat ís eigenlijk de rechtvaardiging van de goddeloze?
Hoe word ik behouden van het verderf?
En hoe word ik rechtvaardig voor God?
Ik weet dat jullie hier, in meer of mindere mate, ook mee worstelen.
Wat kunnen er dan veel vragen op je af komen!
Toch moeten we terug naar wat boven de inleiding staat: God kiest!
Nu zou je kunnen gaan denken dat je nu achterover in je luie stoel kunt gaan zitten omdat het
allemaal toch al beslist is.
Dat ís ook zo, alles ís beslist en gelukkig ligt alles, maar dan ook álles in Zijn handen en daar
ligt het veilig.
Maar……. achterover gaan zitten in je luie stoel is niet Bijbels!

Als God kiest hebben wij niets, maar dan ook niets in te brengen. Dit laten we als een paal
boven water staan, want alleen door Christus verdienste kunnen we voor God rechtvaardig
zijn.
Maar er is wel degelijk iets dat van ons gevraagd wordt en dat is: geloven!
Geloof alleen!
Alleen door Zijn verdienste ben ik voor God rechtvaardig. Dat is het Evangelie, wat ook nog
in onze tijd genadig verkondigd mag worden.
Maar, het geloof is geen werk en geen voorwaarde. Met andere woorden: ons geloof kan niet
bestaan voor God. Want als het vanavond op je af zou komen, als de Heilige Geest de
beloften van het Woord gebruikt en aan jouw deur staat en klopt, dan krijg je die
worstelingen, waarbij je tot de ontdekking komt dat je nu juist geen geloof hebt! En dan gaan
we van alles proberen… net zoals tegenwoordig gedaan wordt als ‘ik voor Jezus kies’.
Laten we vanavond maar eens naar onszelf kijken. Is dit voor ons herkenbaar?
In het boekje De gevonden Vader staan interviews met twaalf jongeren die tot geloof
gekomen waren. Ze hadden hun geloof beleden, werden zelfs gedoopt en leefden nu met hart
en ziel mee. Opvallend is, dat bij geen van die twaalf jongeren (bij niemand!) begrippen als
"verlossing", "verzoening" of "vergeving" een rol speelde. Ze zagen God als hun Vader, hun
praatpaal, hun Helper wanneer ze problemen hadden, en Jezus was hun Vriend. Maar
niemand sprak over Hem als Verlosser, Zaligmaker of Heiland, en er werd niet verwezen naar
de betekenis van Zijn offer en het kruis.
Is dit niet tekenend voor heel veel mensen tegenwoordig, misschien zelfs voor ons?
Dit betekent dan wel, dat Hervormingsdag een onbegrijpelijke zaak geworden is. Dat de hele
aanzet tot de Reformatie voor mensen die zich reformatorisch noemen vreemd is geworden.
We gaan daarom terug naar de kern.
Weten wij wat zalig en rechtvaardig voor Hem worden is? Inzien dat Hij voor mij heeft
gekozen. Dan gaan we geloven dat God niet alleen in Christus voor anderen gekozen heeft,
maar dan overtuigt de Heilige Geest in ons hart dat Hij ook voor mij koos! Waarom? Omdat
Hij niet wilde dat ik verloren zou gaan. Dat had ik wel verdiend, maar Hij wilde het niet.
Waarom niet? Dit alles vanwege Zijn liefde! Zijn grote en voor ons zo onbegrijpelijke liefde!
Geloven wij dat Hij al onze krankheden heeft gedragen? Dat Hij al onze schuld op Zijn
schouders nam? Dat Hij daar die berg op ging en zei: ‘Vader als U het wil... zal Ik aan het
kruis voor hen sterven.’ Zalig en rechtvaardig voor Hem worden is: rusten op wat God gezegd
heeft. En dat is een rust die alle verstand te boven gaat!
Soms hebben we het net als Catharina geprobeerd met te bidden. Net als Paulus geprobeerd
God lief te hebben op onze eigen wijze. Geprobeerd, net als Luther heilig te zijn en de zonde
te doden en al die andere dingen die we vanuit onszelf proberen te doen. Maar het mislukt!
We moeten naar de Heere Jezus. In de grootste smart en in de zwaarste beproeving was Hij
ons voorbeeld en riep Hij uit: ‘Mijn God.’ Hij had Zijn Vader lief tot het einde toe. Dat deed
Hij voor ons die vanavond zeggen moeten: ‘Ik heb uit mezelf geen liefde tot God. Ik
probeerde haar op te wekken, maar ik moet vanavond belijden: ik heb geen liefde.’ In Gods
liefde is wel het mogelijk! Zo lief heeft God u en mij gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
wilde zenden tot goddeloze mensen, biddeloze mensen, liefdeloze mensen. Moeten we nog
meer weten? Rechtvaardig voor God en zalig in Hem worden is ten diepste: niets doen. Het is
moeilijk uit te leggen, maar zalig worden is: toekijken. Door de Heilige Geest krijg ik een
oog; geen lichamelijk oog, maar een oog van het hart. Met dat oog mag ik afzien van alles van
mezelf en mag ik door de Heilige Geest zien op Hem, op Jezus! Zo wordt Hij mijn Jezus. Zijn

dood wordt mijn dood, Zijn opstanding wordt mijn opstanding. Dat is geloven en dat ligt
helemaal buiten ons om! Op deze manier kregen Paulus, Luther, Catharina en vele anderen
Hem lief en werden als een goddeloze gerechtvaardigd in Hem. God kiest!
Laten we dit in gedachten houden, niet alleen als we terugzien op Hervormingsdag, maar ook
als binnenkort de Adventstijd weer zal aanbreken als God het geeft.
Advent: verwachting, uitzicht!
Is jouw hart ook vol verwachting als je er aan denkt hoe God alles uitgedacht heeft om jou te
redden? Dat God zelfs Zijn eniggeboren Zoon gaf in de handen van zondaren om hun, om
jouw zonden te vergeven? De Heere Jezus heeft alles bij zich om jou te geven wat je zelf niet
hebt: gebed, Hem lief hebben boven alles, Hem volgen en dienen, ja en amen mogen zeggen
op Zijn beloften!
Een aantal jaren geleden waren we als gezin op vakantie in de Ardennen. We wandelden door
de prachtige natuur en kwamen op een gegeven moment boven op een heuvel en keken in een
dal, vele tientallen meters diep. Ik nam onze jongste dochter, Mattanja, ze zal 5 of 6 jaar
geweest zijn, in mijn armen en zei: ‘Meid, laat me je goed vasthouden. Stel je voor dat je naar
beneden rolt!’ We keken samen in het dal en ik zei tegen haar: ‘Tsjoh, Mattanja, als papa je
nu eens zou laten vallen?’
Rustig en ontspannen lag ze in mijn armen en zei: ‘Dat doet u niet, papa, u zou mij nooit laten
vallen!’
Worden als een kind. Ze dacht niet aan vallen. Ze geloofde en stelde haar vertrouwen op haar
vader. Zó mag jij je vertrouwen stellen op God. Hij houdt je vast, elke dag opnieuw in
voorspoed en tegenspoed. Hij schenkt in jouw hart dat wonderlijke geloof in Zijn Zoon, de
Heere Jezus Christus.
Zó mag je Hem volgen, in dit leven en straks voor eeuwig.
God kiest en Hij vraagt van jouw geloof in Zijn Zoon. Heb je Hem al antwoord gegeven?

Vragen bij de inleiding:
1. Wat houdt dat eigenlijk in: de rechtvaardiging van de goddeloze?
2. Welke betekenis heeft Hervormingsdag nog voor jou?
3. In de inleiding werd gezegd: rechtvaardig voor God en zalig worden, is ten diepste:
niets doen. Wat wordt er met dit ‘niets doen’ bedoeld?
4. Bespreek de stelling: Geloven is moeilijk.
5. Advent betekent: verwachting/uitzicht. In het Oude Testament verwachtte
Gods volk de komst van de Messias. Vanaf het Nieuwe Testament verwacht Gods volk
de wederkomst van Christus.
a. Noem twee personen uit het Oude Testament die spraken van uitzicht op de
komst van de Messias. Noteer de teksten.
b. Noem ook twee personen uit het Nieuwe Testament. Noteer de teksten waarin
sprake is van verlangen naar de wederkomst.
c. Zijn er overeenkomsten?
d. Hoe ga jij om met de wetenschap dat Jezus eenmaal zal wederkomen om de
levenden en de doden te oordelen?

