
Hfd. 13 
Van de roeping (algemeen) (1)

• Vorige les geëindigd met eerste 4 vragen uit dit hoofdstuk
• In Zijn staat van vernedering heeft de Middelaar  

weldaden voor Zijn Kerk verworven (volmaakt);
• In Zijn staat van verhoging past Hij, door de Heilige 

Geest, de verdiende weldaden toe (in trappen)
– Toepassen betekent  meedelen of schenken 

• Inhoud van dit hoofdstuk (en volgende hoofdstukken):

– Welke weldaden betreft het?
– Aan wie worden ze geschonken?

• Behandeling in drie lessen:
1. De roeping (algemeen) v/a 1 t/m 5
2. De uitwendige roeping v/a 6 t/m 14
3. De inwendige roeping v/a 15 t/m 22



Van de roeping (algemeen) (2)

• Welke weldaden betreft het? (v/a 2)

– Weldaden m.b.t. de zaligheid  van Gods Kerk  
A. Weldaden in dit leven (v/a 3)

• Roeping (nu aan de orde)
• Wedergeboorte
• Geloof
• Rechtvaardigmaking
• Heiligmaking volharding, genademiddelen

B. Weldaden na dit leven (v/a 4)
• de opstanding
• het laatste oordeel
• het eeuwige leven

• De toepassing (mededeling of schenking) van deze 
weldaden noemt men: “De orde des heils” 



Van de roeping (algemeen) (3)

• “Orde des heils”, “heilsorde” of  “keten der zaligheid”
– Rom 8:30: En die Hij te voren verordineerd 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.

– Ligt vast in Gods eeuwig besluit
– Rom. 8:30: die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook 

geroepen

– Is onverbrekelijk in de tijd
– Joh. 10:28: en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken

– Is vast en zeker tot in eeuwigheid
– Rom. 8:30: dezen heeft Hij ook verheerlijkt. 

• “Heilsorde” is een eenzijdig werk van God
• De door Christus verdiende weldaden worden aan de 

uitverkorenen toegepast = meegedeeld of geschonken (zie 
D.L.I.6) 

– Efeze 1:11 In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te 
voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen 
werkt naar den raad van Zijn wil;



Van de roeping (algemeen) (4)

• Inhoud les: Roeping m.b.t. staat van de ziel
• Roepen is iets met luide stem bekendmaken
• Waarom roept men?

– Omdat de afstand tot de hoorder groot is
– Om de aandacht van de hoorder te trekken
– Omdat het om een uiterst belangrijke zaak gaat

• Roeping in verschillende Bijbelse betekenissen
– Roeping m.b.t. woonplaats, ambten e.d.

• Abraham uit Ur der Chaldeeën
– Jes. 41:9: … en uit  haar bijzondersten geroepen heb

• Personen tot een bijzonder vak
– Ex. 31:2: Ik heb met name geroepen Bezáleël …

• Israël uit Egypte
– Jes. 43:1 Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijne.

• De discipelen tot hun ambt
– Matth. 4:21:  … en heeft hen geroepen



Van de roeping (algemeen) (5)

• Roeping als eerste weldaad in dit leven
– Is gegrond (gebaseerd) op de voorverordinering

– Rom. 8:30: die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen

• Komt in de Bijbel onder verschillende namen voor:
– Roeping Gods die onberouwelijk is (Rom. 11:29)
– Hemelse roeping (Hebr. 3:1)
– Roeping tot de gemeenschaps Zijns Zoons (1 Kor.1:9)
– Trekken tot Gods wonderbaar licht (1 Petr. 2:9)
– Toebrengen (Joh. 10:16)
– Levendmaking (Ef. 2:1 en 5)
– Inenting (Rom. 11:17)
– Roeping naar Zijn voornemen (Rom. 8:28)
– Opwekking uit de dood (Kol. 2:12 en 13)

• Voorbeelden ontleend aan Dogmatiek Dr. Steenblok antwoord 1610



Van de roeping (algemeen) (6)

A. Er is een roeping door de natuur (v/a 11)
– Door zegeningen en oordelen;

ziektes, rampen sterfgevallen enz.
– Amos 3:6: zal  er een kwaad in de stad zijn, dat de HEERE niet doet?

– Geeft indrukken van Gods bestaan en almacht
– Psalm 19:2: De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de 

nacht aan den nacht toont wetenschap.
– Zie ook Hand. 14:17
– NGB Art. 2 Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de 

schepping, onderhouding, en regering der gehele wereld; overmits deze 
voor onze ogen is als een schoon boek, …

– Werkt geen kennis van een Drie-enige God noch van 
de Zaligmaker Jezus Christus

– Stelt de mens schuldig tegenover God
– Rom. 1:21 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der 

wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige 
kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.



Van de roeping (algemeen) (7)

B. Er is een roeping door Gods Woord (verbaal)
– Rom. 10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het 

Woord Gods

• Is een roepstem tot bekering
– Matth. 4:17: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen

– Komt tot allen die het Evangelie horen (v/a 8)
– Luk. 24:47: En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der 

zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem

• Zowel uitverkorenen en verworpenen 
– Matth. 20:16: want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren

• Is voor de uitverkorenen het middel tot zaligheid
– door de werking van de Heilige Geest 

– Jac. 1:18: Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door  het Woord der waarheid
– Kantt. 66: willende of gewild hebbende, dat is, naar Zijn welbehagen, 

hetwelk de oorsprong is van onze wedergeboorte en zaligheid

– Daarom van groot belang middelen waar te nemen!
– NGB Art.2 Ten tweede geeft Hij Zichzelven ons nog klaarder en volkomener

te kennen door Zijn heilig en Goddelijk Woord, te weten, zoveel als ons van 
node is in dit leven, tot Zijn eer en de zaligheid der Zijnen.



Van de roeping (algemeen) (8)

• Deze roeping is niet algemeen
• D.w.z.: Niet alle mensen worden uitwendig geroepen
• Velen in de wereld zijn onbekend met de Bijbel (v/a 9)

• Hoe komt dat?
1. Het Evangelie is er weggenomen

– Openb. 2:5: Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar  van zijn 
plaats weren, indien gij u niet bekeert.

• Zie gebieden zoals Klein Azië en Noord-Afrika en in 
westerse landen (ook in eertijds protestantse panden 
zoals ons land en Gr. Brittannië)

2. Het  Evangelie heeft hen (nog) nooit bereikt
• maar zal op Gods tijd gezonden worden

– Matth. 24:14:   En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld 
gepredikt worden  tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde 
komen.



Van de roeping (algemeen) (9)

• Roeping (verbaal) is niet algemeen, Maar: 
– Wel groot verschil tussen O.T- en N.T-tijden

• Roeping nu algemener dan in het OT (v/a 10)

• In het O.T. hoofdzakelijk tot de Joden
– Matth. 15:24: Maar Hij antwoordende zeide: Ik ben niet gezonden dan tot 

de verloren schapen van het huis Israëls
– Kantt. Bij deze tekst: Namelijk voor dezen tijd; omdat de beroeping der 

heidenen nog niet gekomen was

• Hierop waren slechts enkele uitzonderingen
– Rachab, Ruth, 

• In het NT tot Jood en heiden
– Handelingen 14:27 wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat Hij 

den heidenen de deur des geloofs geopend had.

• Opdracht Evangelie in heel de wereld te brengen
– Mark.16:15 Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle 

kreaturen.



Van de roeping (algemeen) (10)

• Roeping in “de orde des heils”!
• Noodzakelijk wegens onze ellendige staat

– Openb. 3:17: en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm,  
en blind, en naakt.

– De mens is niet op zijn plaats. 
– Efeze 2:12: vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop 

hebbende, en zonder God in de wereld.

– De mens komt niet uit zichzelf
– Johannes 5:40:  En gij wilt tot Mij niet komen, , opdat gij het leven moogt

hebben.

• Waarom niet?
– De mens ligt in een vijandige doodstaat

– Efeze 2:5: Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend 
gemaakt met Christus

– Alleen een krachtige stem kan de dode zondaar opwekken
– Joh.: 5:25 De ure komt, en is nu, wanneer de doden  zullen horen de 

stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen  leven.



Van de roeping (algemeen)(11)

• Deze roeping is tweeërlei (v/a 5):

1. Uitwendige roeping (onderwerp 2e les)
• Door Gods Woord (v/a 6)

– Spr. 9:3-6 . Zij nodigt op de tinnen van de  hoogten der stad: … en treedt in 
den weg des verstands.

2. Inwendige roeping (onderwerp 3e les) 
• Door Gods Geest (v/a 7)

– 2 Petr.1:3 Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd

• De Auteur van de roeping is God
• Zowel van de uitwendige als van de inwendige
– Rom. 9:24: Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de 

Joden, maar ook uit de heidenen  (zie ook 1 Thess.4:7)
– Kantt. 67:  Namelijk niet alleen uitwendig door het Woord, maar ook inwendig

door Zijn Geest

• Huiswerkvraag: Waarom kan de roeping 
door de natuur nooit zaligmakend zijn?



Van de roeping (uitwendig) (1)

• Conclusies vorige les:
• Roeping door de natuur komt tot elk mens
• Roeping door Gods Woord

– Alleen tot wie Hij het Woord zendt
– Niet tot iedereen

– Hand. 16:6: werden zij van den Heiligen Geest verhinderd het Woord in Azië 
te spreken

• Roeping door Gods Woord is tweeërlei (v/a 5):

1. Uitwendige roeping (onderwerp deze les 2)
• Alleen door Gods Woord (v/a 6)

– Spr. 9:3-6 . Zij nodigt op de tinnen van de  hoogten der stad: … en treedt in 
den weg des verstands.

2. Inwendige roeping (onderwerp volgende les 3) 
• Door Gods Geest (v/a 7)

– 2 Petr.1:3 Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd

• Een roeping met tweeërlei gevolg
– Rom. 11:7: de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn 

verhard geworden



Van de roeping (uitwendig) (2)

• De uitwendige roeping
– Komt tot allen die het Woord horen

– Matth. 20:16 want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

– Zonder onderscheid
– Jes. 55:6-7 Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl 

Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn 
gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner 
ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk. 

– Met sterke aandrang
– 2 Kor. 5:20 alsof God door ons bade; wij  bidden van Christus wege: laat u 

met God verzoenen.

– Door hetzelfde Woord
– Hebr. 4:2 maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met 

het geloof niet gemengd  was in degenen, die het gehoord hebben.

• Hier ligt het onderscheid met de inwendige roeping (volgende les)
• Wat de apostel Paulus deed uitroepen:

– Rom. 11:33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, 
hoe  ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!



Van de roeping (uitwendig) (3)

• De uitwendige roeping = prediking wijst op:
– De staat van ellende waarin de gevallen zondaar verkeert

– Rom. 3:19: De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen 
gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods

– De noodzakelijkheid van wedergeboorte
– Joh. 3:3: Tenzij  dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk 

Gods niet zien.

– De enige Weg tot de zaligheid
– 1 Tim. 1:15: Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat 

Christus Jezus  in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken,

• Gevolgen verwerping van de uitwendige roeping
• Verzwaring van ons oordeel

– Matth. 11:24 Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sodom verdragelijker zal 
zijn in den dag des oordeels, dan u.

• Leven onder de uitwendige roeping betekent niet dat 
Christus voor alle hoorders gestorven is

– Rom. 11:7 maar de  uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen 
zijn verhard geworden.



Van de roeping (uitwendig) (4)

• Uitwendige roeping komt tot allen aan wie het 
Evangelie gepredikt wordt

– DL II.5 Voorts is de belofte des Evangelies, dat een iegelijk die in den 
gekruisigden Christus gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe; 
welke belofte aan alle volken en mensen tot welke God naar Zijn welbehagen 
Zijn Evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld 
worden, met bevel van bekering en geloof.

• Wat betekent dat?
– De Heere belooft in de uitwendige roeping de zaligheid 

aan alle hoorders
• Voorwaardelijk, welmenend ,ernstig, niet geveinsd

– 2 Kor. 5:20 alsof God door ons bade; wij  bidden van Christus wege: laat 
u met God verzoenen.

– Ezech. 33:11 maar daarin heb Ik lust,  dat de goddeloze zich bekere van 
zijn weg en leve.

• Met de eis (= voorwaarde) van geloof en bekering
– Mark. 1:15 bekeert u, en gelooft het Evangelie.
– Hand. 16:31 Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig  

worden,



Van de roeping (uitwendig) (5)

• Voorwaardelijke voorstelling is overeenkomstig de  
belijdenisgeschriften

– D.L. II. 5. welke belofte aan alle volken en mensen tot welke God naar 
Zijn welbehagen Zijn Evangelie zendt, zonder onderscheid moet 
verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof.

• Genadeverbond is toch onvoorwaardelijk?
– Ja zeker, maar!

• Geloof en bekering zijn ook geen voorwaarden van het 
verbond, maar de weldaden van dit verbond, 
die in de wedergeboorte geschonken worden
– D.L. III/IV. 12. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens, door de 

genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert.

• De uitwendige roeping (prediking)
– is een “welmenend aanbod” van genade” 

(maar geen “onvoorwaardelijk aanbod”)
– Voorkeur heeft formulering uit D.L. II.5:

– “…. verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof”. 



Van de roeping (uitwendig) (6)

• Dat in de uitwendige roeping Christus aangeboden wordt aan 
de “vrije wil” van de mens is Pelagiaans en Remonstrants

– D.L.III/IV.14.  niet omdat het aan den vrijen wil des mensen van God wordt 
aangeboden

• Wat houden deze dwalingen in?
• Dat elk mens in meer of mindere mate een vrije wil heeft om 

zichzelf tot God te kunnen bekeren
– Hun credo is:

• “Dat ik bekeerd kan worden dank ik aan God. Maar dat 
ik werkelijk zalig word, dank ik aan mezelf”

– Hoe oordeelt de Bijbel hierover?
• Volstrekt onmogelijk!:

– Joh. 6:44: Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij 
gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten 
dage.

– Phil. 2:13: Want het is God Die in u werkt beide het willen en het 
werken, naar Zijn welbehagen.



Van de roeping (uitwendig) (7)

• De mens is en blijft geheel verantwoordelijk indien hij de 
uitwendige roeping naast zich neerlegt.

– Hebr. 2:3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen 
acht  nemen?

• Doodstaat van de mens houdt in:
– Laat zich niet bewegen tot het geloof
– Verwerpt de meest ernstige roepstemmen

– Joh. 5:40: En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.
– D.L. II.6: Doch dat velen, door het Evangelie geroepen zijnde, zich niet 

bekeren, noch in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks 
geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offerande van 
Christus, aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld

– Mens volvoert daardoor moedwillig zijn verwerping
• Zowel in O.T.

– Jes. 6:9-10: … Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar 
merkt niet. … sluit hun ogen … noch zich bekere, en Hij het geneze.

– Als in O.T.
– Matth. 13:14-15: Met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan; en 

ziende zult gij zien en geenszins bemerken … ogen hebben zij toegedaan



Van de roeping (uitwendig) (8)

• De schuld kan nooit bij God gelegd worden.
• In de uitwendige roeping klinkt het:

– 2 Kor. 5:20: wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen

• Gevolgen van verwerping van uitwendige roeping
– Vijandschap

– Job 21:14 Wijk van ons, want aan de kennis Uwer wegen hebben wij 
geen lust.

– Ongeloof  en  Verharding
– Rom. 11:7 en de anderen zijn verhard geworden.

– Verzwaring van ons oordeel
– Luk. 10:14  Doch het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in het oordeel, 

dan ulieden.

– Uitwendige roeping wordt weggenomen
– Matth. 21:43: Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal 

weggenomen worden,  en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt
– Openb. 2:5: Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn 

plaats weren, indien gij u niet bekeert



Van de roeping (uitwendig) (9)

• Bijbel spreekt over “niet willen” en niet over “niet kunnen”
– Luk. 19:27 die niet hebben gewild, dat ik over hen koning  zoude zijn, brengt 

ze hier, en slaat ze hier voor mij dood.

– De Heere heeft recht zo te spreken.
– Hij eist rechtvaardig Zijn Beeld terug.

– Uitwendige roeping
• voor de uitverkorenen het middel tot zaligheid (v/a 13)

– Hand. 16:14: welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op 
hetgeen van Paulus gesproken werd

– Rom. 11:7: maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen 
zijn verhard geworden

– Kantt. 38: Namelijk die niet verkoren en krachtiglijk beroepen zijn

– Wordt door de werking van de Heilige Geest
• een inwendige of krachtdadige roeping (v/a 14):

– Jac. 1:18: Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door  het Woord der waarheid
– Kantt. 66: willende of gewild hebbende, dat is, naar Zijn welbehagen, 

hetwelk de oorsprong is van onze wedergeboorte en zaligheid



Van de roeping (uitwendig) (10)

• Groot voorrecht te leven onder de uitwendige roeping
– Gaat gepaard met algemene gaven en werkingen 

van de Heilige Geest
– Hebr. 6:4 die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt 

hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn

– Algemene verlichting van het verstand aangaande 
Gods Woord

– Mark. 12:34: Gij zijt  niet ver van het Koninkrijk Gods.  

– Schenkt ambtelijke bekwaamheden (zie Saul, Judas, Bileam)
– 1 Sam. 10:6 En de Geest des HEEREN zal vaardig worden over u, en gij 

zult met hen  profeteren; en gij zult in een anderen man veranderd worden

– Bindt het geweten en behoedt voor uitbrekende 
zonden

– Jona 3:5 Want dit woord geraakte tot den koning van Nineve, en hij stond 
op van zijn troon, en deed zijn heerlijk overkleed van zich; en hij bedekte  
zich met een zak, en zat neder in de as.



Van de roeping (uitwendig) (11)

• Uitwendige roeping niet voldoende tot bekering (v/a 12)
– 1 Kor. 3:7: Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar 

God,  Die den wasdom geeft.

– Wordt alleen door de werking van Gods Geest een 
inwendige roeping tot zaligheid (v/a 14)

– Naar Gods eeuwig voornemen
– Rom. 8:28-13: En wij weten dat dengenen die God liefhebben, alle 

dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen die  naar Zijn 
voornemen geroepen zijn. …

• Krachtdadig, onwederstandelijk
– Rom. 9:19 Want wie heeft  Zijn wil wederstaan?

• Onberouwelijk en onherroepelijk
– Rom. 11:29: Want de genadegiften en de roeping Gods zijn 

onberouwelijk.

• Bij alle hoorders? Alleen bij Zijn volk!
– Joh. 6:65 Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan,  

tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader.



Van de roeping (uitwendig) (12)

Huiswerkvraag

– Tot wie komt de uitwendige roeping?



Van de roeping (inwendig)(1)

• Overeenkomst uitwendige- en inwendige roeping:
– Het is dezelfde God Die roept 

– Matth. 23:37 hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen,  
gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels;

– De boodschap is hetzelfde
– Mark. 1:15 bekeert u, en gelooft het Evangelie.

– Gesteldheid van de hoorders is eender
– Rom. 3:12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden;

• Verschil uitwendige- en inwendige roeping:
– De uitwendige roeping komt tot allen die het Woord horen (zie 

vorige les)
– Hand. 20:21 Betuigende, beiden Joden en Grieken, de bekering tot God 

en het geloof  in onzen Heere Jezus Christus.

– De inwendige roeping komt  alleen tot de 
uitverkoren zondaar (v/a 14)
– Hand. 13:48 en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot  het 

eeuwige leven. (Zie ook Rom. 8:30)



Van de roeping (2)

• De uitwendige roeping alleen bekeert de zondaar niet 
(v/a 12)

– Hebr. 4:2 maar het woord  der prediking deed hun geen nut, dewijl het met 
het geloof niet gemengd  was in degenen, die het gehoord hebben.

– In de inwendige roeping opent de Heilige Geest het 
hart van de zondaar (v/a 13)
– Hand. 16:14 welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op 

hetgeen van Paulus gesproken werd.
– D.L. III/IV.11 Hij opent het hart, dat gesloten is; Hij vermurwt dat hard is; 

Hij besnijdt dat onbesneden is.

• De uitwendige roeping leidt (op z’n best) tot een 
historisch- , wonder-, of tijdgeloof

– Lukas 8:13 en dezen hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven, 
en in den tijd der verzoeking  wijken zij af.

– De inwendige roeping baart het ware zaligmakend 
geloof 
– Jak. 1:18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid



Van de roeping (3)

• Inwendige roeping weldaad van het Genadeverbond
– Werkt een krachtdadige verandering (v/a  15)

– Wekt de zondaar op uit de doodstaat = levendmaking 
= wedergeboorte (in engere zin)

• Een soevereine daad van God
– Rom. 9:18:Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil.

– Naar Zijn voornemen (verkiezing)
– D.L. II.8 Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het 

voornemen van God den Vader, dat de levendmakende en zaligmakende 
kracht van den dierbaren dood Zijns Zoons zich uitstrekken zou tot alle 
uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te 
begiftigen,

– Barmhartig en Rechtvaardig!
– NGB Art. 16. Barmhartig: doordien Hij uit deze verderfenis trekt en verlost 

degenen die Hij in Zijn eeuwigen en onveranderlijken raad, … uitverkoren 
heeft in Jezus Christus, onzen Heere, .. Rechtvaardig: doordien Hij de 
anderen laat in hun val en verderf, waar zij zichzelven in geworpen 
hebben.



Van de roeping (4)

• De inwendig roeping is een krachtdadige roeping
• Waarmee God Zijn uitverkorenen roept = opwekt uit 

hun geestelijke doodstaat  (v/a 14)
– Dit zal in hun leven zeker gebeuren

– Rom. 8:30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook 
geroepen;

– Num.23:19 zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet  
bestendig maken?

• Wanneer?
• Op Gods tijd, in het uur van Zijn welbehagen

– Ezechiël 16:6  Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde 16in uw 
bloed, en Ik zeide tot u  in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: 
Leef. 

– Joh. 5:25 De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem 
des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.

– Filippenzen 2:13  Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het 
werken, naar Zijn welbehagen.



Van de roeping (5)

• Waarom krachtdadige roeping genoemd ? (I) 
1. Wegens de staat waaruit men geroepen wordt
2. Wegens de verandering die het teweegbrengt 

1. Staat waaruit men geroepen wordt:
– Uit een geestelijke doodstaat 

– Efeze. 1:2 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door 
de misdaden en de zonden; 

– Uit de boze wereld
– Gal. 1:4 opdat Hij ons trekken zou  uit deze tegenwoordige boze wereld,

– Uit de macht van de satan
– Hand. 26:18 en hen te bekeren van de duisternis tot het  licht, en van de 

macht des satans 

– Uit de duisternis
– 1 Petr. 2:9 Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

• “Want zij hebben allen gezondigd, en derven de 
heerlijkheid Gods” (Rom. 3:23, zie ook Efe. 4:18)



Van de roeping (6)

• Waarom een krachtdadige roeping  genoemd ? (II)
2. Wegens verandering die het teweeg brengt (v/a 16)

• Wat is de mens in de val kwijt geraakt?
– Geheel kwijt:

• Gods beeld in engere zin (kennis, gerechtigheid en 
heiligheid) 

• Dit beeld wordt in de wedergeboorte hersteld, maar blijft in dit 
leven onvolmaakt

– Ernstig geschonden:
• Gods beeld in ruimere zin (verstand en wil, daardoor zijn 

de  “hartstochten  ongeregeld” en is “de wandel zondig”. (v/a 17)
– Efeze 4:18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven 

Gods, (= het verstand)
– Rom. 8:7  Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God 

(= de wil)



Van de roeping (7)

2. Welke krachtdadige veranderingen teweeggebracht? 
• V/a 18 wijst op 4 zaken:  

1) Verstand wordt verlicht (1 Kor. 2:12-13)

2) De wil gericht om God te dienen (Rom. 7:15)

3) De hartstochten worden gezuiverd, de zonde 
gehaat, God bemint (Rom. 6:19b)

4) De wandel geheiligd, de wereld verzaakt. 
• Deze verandering is ordelijk (Dr St. v/a 1632)

1. Overtuiging door de Heilige Geest
– Joh. 16:18: En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van 

zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel

• waardoor een roepen tot God geboren wordt: 
– Hand. 9:6: En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat 

wilt Gij, dat ik  doen zal?
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• Deze verandering is ordelijk (vervolg)

2. Verlichting door de Heilige Geest
• Waardoor de overtuigde zondaar recht inzicht 

krijgt in de weg der zaligheid
– Efeze 1:17-18 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de 

Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der 
openbaring in Zijn kennis; Namelijk verlichte ogen uws verstands, 
opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke 
de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;

3. Overbuiging
• Waardoor verstand en wil geneigd worden om 

God “van ganser harte en met alle krachten” te 
dienen.

– Psalm 110:3  Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer 
heirkracht, 

– Jer. 20:7 HEERE! Gij hebt mij overreed, en ik ben overreed 
geworden; Gij zijt mij te sterk geweest, en hebt overmocht;



Van de roeping (9)

• Inwendige roeping is meer dan uiterlijke aanrading
(of welgemeend advies) (v/a. 20)

– Tegen de dwaling van “vrije wil-drijvers” (zoals 
pelagianen, socinianen, remonstranten, modernen

• De inwendige roeping werkt een onberouwelijke 
bekering tot zaligheid (2 Kor. 7:10)

– Uitverkoren zondaar wordt gewillig gemaakt (v/a 20)
– Phil. 2:13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, 

naar  Zijn welbehagen.

• Zonder enige dwang (v/a 21)
– Hoogl. 1:4 Trek mij, wij zullen U nalopen!

• Tegenstand en vijandschap wordt overwonnen
– Hosea 2:23 en zal Mij ontfermen over  Lo–ruchama; en Ik zal zeggen tot 

Lo–ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat  zal zeggen: O, mijn God!

• Werkt afkeer van de zonde en lust de Heere te dienen
– Ps. 73:25 Nevens U lust mij ook niets op de  aarde!



Van de roeping (10)

• In de v/a 19 t/m 22 wordt benadrukt dat de inwendige roeping 
krachtdadig en onwederstandelijk is. 

– De inwendig geroepene kan deze roeping niet 
naast zich neerleggen
– Jesaja 29:18  En te dien dage zullen de doven horen de woorden des 

Boeks; en de ogen  der blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de 
duisternis, zullen zien.

– Omdat de inwendige roeping is:
• Krachtdadig

– Efeze 1:19-20  En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan 
ons, die geloven,  naar de werking der sterkte Zijner macht,

• Onwederstandelijk (niet tegen te staan)
– Rom. 9:18-19 Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij 

wil. Gij zult dan tot mij zeggen: Wat klaagt Hij dan nog? Want wie heeft  
Zijn wil wederstaan?

– De gevolgen kunnen niet uitgewist worden
• Psalm 76:2 (berijmd) Daar heeft de vijand boog en schild . En vuur'ge

pijlen op verspild;



Van de roeping (11)

• De inwendige roeping is een herschepping = levendmaking 
= wedergeboorte

– Jak. 1:18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der 
waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen.

– DL II.8-9 … dat de levendmakende en zaligmakende kracht van den 
dierbaren dood Zijns Zoons zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen,

• Daarom spreekt v/a 22 spreekt over scheppen en 
trekken. Dit wijst op:

– Gods vrijmacht en almacht
– Joh. 6:44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij 

gezonden heeft,  hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

– Onze onwil en onmacht
– Lukas 13:34 hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen,  

…. en  gijlieden hebt niet gewild?

• Inwendig roeping is de eerste vrucht van de verkiezing
– 2 Petr. 1:10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en 

verkiezing vast  te maken; want dat doende zult gij nimmermeer 
struikelen.



Van de roeping (12)

• Waarom geen aparte behandeling levendmaking en wedergeboorte 
in Hellenbroek?

• Inwendige roeping en wedergeboorte (in engere zin) vallen 
samen

• In de inwendige roeping worden het geloof  en  de bekering 
geschonken (= wedergeboorte)

– D.L. III/IV. 12. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens, door de 
genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert.

• De inwendige roeping wordt ook genoemd:
– Een  inplanting

– Rom. 11:17 en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeent

– Een levendmaking
– Efeze 2:5-6 heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig 

geworden), en heeft ons mede opgewekt,
– Rom. 10:17 Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods
– 1 Petr. 1:25 en dit is het Woord,  dat onder u verkondigd is.

• Waar? In de weg van de middelen = in de kerk
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Huiswerkvraag

Waarom wordt de inwendige roeping  ook wel 
een krachtdadige roeping genoemd?. 


