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                                       Gods roeping en uw roeping 

Heb je ooit iemand ontmoet die beweert dat God een beroep heeft gedaan op hun leven? Ze lijken er 

zeker van te zijn dat God hun een uniek doel heeft meegedeeld om ergens naar een vreemd land te 

reizen. 

Om eerlijk te zijn, hebben ze niet allemaal hetzelfde unieke doel om de wereld rond te reizen. Anderen 

zeggen dat God hen heeft geroepen om dokters, wetenschappers, verpleegsters of andere nobele 

beroepen zoals zangers te zijn. God moet mensen beginnen te "roepen" terwijl ze nog heel jong zijn, 

want dat zijn dezelfde dingen die de basisschoolkinderen zeggen te willen doen als ze groot zijn. 

Je zou denken dat als God banen zou geven, hij op zijn minst een paar mensen zou uitkiezen als 

vuilnismannen, rioolreinigers en politici, maar die roepingen moeten zeldzamer zijn. 

Zelfs predikanten en voorgangers praten graag over hoe God hen tot het "priesterschap" heeft 

geroepen, wat geen slechte baan is gezien de werkuren, voordelen, en het feit dat je geld krijgt voor 

wat iedereen toch zou moeten doen: de Bijbel bestuderen , een godvruchtig voorbeeld zijn en je oma 

bezoeken. 

Ondertussen, als u één van die mensen bent die geen door God goedgekeurd visitekaartje in uw 

mailbox heeft ontvangen, dan bent u niet de enige. Er zijn veel eerlijke mensen die Gods wil willen 

doen, maar niet kunnen vinden waar in de Bijbel hun roeping staat. 

 

Gods roeping in de Bijbel 

Ondanks wat mensen denken over wat de roeping van God voor hun leven is, beschrijft de Bijbel 

duidelijk Gods "hoge roeping" voor iedereen. 

“Fil. 3:14: Maar één 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. 

Een hoge roeping verklaart de afwezigheid van Gods roeping om nederige vuilnismannen te zijn, maar 

sluit ook de aardse carrièrewensenlijstjes van zovelen uit. God heeft je niet geroepen tot een nederige 

roeping op aarde. Hij heeft je geroepen tot een hemelse roeping. 

“Ef. 2:6: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 

Het is waar dat we in elke aardse arbeidzaamheid godvrezende mensen nodig hebben, maar Gods 

roeping is groter dan dat. Het is een eeuwige roeping, een heilige roeping. 

“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; 

Ook is de roeping van God niet iets dat geheim blijft. Het is iets dat is geopenbaard. De Korinthiërs 

konden het duidelijk zien, en wij ook. 

“1 Kor. 1:26: Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele 

machtigen, niet vele edelen. 
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Merk op dat veel wijze, machtige en nobele mannen Gods roeping missen. Misschien is het omdat ze 

denken dat Gods roeping niet zo belangrijk is als hun eigen ambities. 

 

Geroepen in Christus 

De roeping van God wordt duidelijk geïdentificeerd in de Bijbel, maar ik waarschuw je dat je misschien 

denkt dat het dwaas is. De roeping van God is de prediking van Christus, het evangelie van de zaligheid, 

dat aan ieder mens wordt gegeven (Titus 2:11). 

“1 Kor. 1:23-24: 23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den 

Grieken een dwaasheid; 24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, 

de kracht Gods, en de wijsheid Gods.  

Elk lid van de kerk in Korinthe werd geroepen om heiligen van God te zijn: 

“1 Kor. 1:2: Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den 

geroepenen heiligen,………………………………..; 

Zij waren geroepen tot de gemeenschap van de Here Jezus Christus. 

“1 Kor. 1:9: God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus 

Christus, onzen Heere. 

Elders noemt Paulus dit de “gemeenschap van de verborgenheid”, hetwelk is Christus in u, de hoop 

der heerlijkheid (Ef. 3:9, Kol. 1:27). Deze ene hoop van onze roeping maakt ons samen deelgenoot van 

zijn belofte in Christus (Ef. 3:6, Ef. 4:4). Zie de teksten: 

“Ef. 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, 

die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus 

Christus; 

“Kol. 1:27: Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer 

verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; 

“Ef. 3:6: Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 

mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 

“Ef. 4:4: Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;  

 

“Kol. 3:15: En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en 

weest dankbaar. 

Wat nu? 

Nu kunnen we begrijpen dat God alle mensen roept om gered te worden, en het is onze roeping om 

te leren wandelen in de kennis van de waarheid (1 Tim. 2:4). Onze officiële positie is in Christus en 

onze functietitel is Ambassadeur (2 Kor 5:20). Zie de teksten: 

“1 Tim. 2:4: Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen”. 

2 Kor. 5:20: Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van 

Christus wege: laat u met God verzoenen. 
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Het kan voor sommigen een teleurstelling zijn om te horen dat God hen niet roept om zijn gave aan de 

wereld te zijn. Voor anderen is het een opluchting om te horen dat Gods roeping groter is dan hun 

dagelijkse werk. 

Hoe dan ook, het is belangrijk voor ons om te weten wat we moeten doen terwijl we wachten op de 

Opname van de gemeente als het lichaam van Christus, de hoop van onze roeping. Dus wat gaan we 

nu doen? Zie de teksten: 

“1 Kor. 15:51-54: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen 

allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin 

zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 Want 

dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 

En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal 

onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is 

verslonden tot overwinning. 

“1 Thess. 4:13 -18: 13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, 

opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, 

dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder 

brengen met Hem. 15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven 

zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16 Want de 

Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den 

hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven 

zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en 

alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 

Hoe dan ook, het is belangrijk voor ons om te weten wat we moeten doen terwijl we wachten op de 

wederkomst van Christus, de hoop van onze roeping. Dus wat gaan we nu doen? 

Paulus geeft ons wat advies toen hij in de gevangenis zat: 

“Ef. 4:1: Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 

welke gij geroepen zijt; 

Het is onze hoge roeping om te wandelen in overeenstemming met de roeping die God ons in Christus 

heeft gegeven. We moeten door geloof begrijpen dat onze eerste prioriteit en dienstbaarheid aan God 

en zijn bediening is in alles wat we doen (Ko 3:23). We moeten onze Heer en Hoofd hoog houden (Kol 

1:18). Hoe u waardig wandelt, wordt in heel Efeziërs 4 beschreven, waar u waardig wandelt, is aan u. 

Zie de teksten: 

“Kol. 3:23: En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; 

“Kol. 1:18: En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de 

Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 

Hoe je geld verdient en de wereld helpt, is jouw keuze, niet die van God. Maar wie u bent in Christus 

en uw hemelse hoop was iets in de geest van God vóór de grondlegging van de wereld (2 Tim. 1:9). 

“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; 

De King James Bible zegt: 
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“2 Tim. 1:9: Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but 

according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world 

began, 

“Ef. 1:15-18: 15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en 

de liefde tot al de heiligen, 16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn 

gebeden; 17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den 

Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 18 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; 

 

 

 


