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                                          Hoe dingen medewerken ten goede  

                                                           Door:  Justin Johnson  

“Rom. 8:28: En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, 

namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 

Paulus zegt dat alle dingen medewerken ten goede. Dan lezen we hoe hij gevangen werd gezet, 

verzwakt werd en met de dood werd bedreigd. 

“2 Kor. 11:26-27: 26 In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in 

gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, 

in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders; 27 In arbeid en moeite, in waken menigmaal, 

in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid.  

Hoe kon Rom 8:28 Paulus ook maar een greintje hoop geven als hij zoveel slechte ervaringen had? 

Dit klinkt niet alsof alle dingen ten goede samenwerkten, maar dat was wel zo. 

 

Het goede leven 

Paulus dacht niet dat “het goede leven” was door het meest comfortabele en gelukkige leven te leiden 

en dat hij kon zonder strijd, pijn, mislukking of problemen. Het goede leven wordt geleefd volgens het 

doel en de macht van God, zie Fil 1:21: 

“Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. 

“2 Kor. 4:8-9: 8 Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd; twijfelmoedig, doch niet 

mismoedig; 9 Vervolgd, doch niet daarin verlaten; nedergeworpen, doch niet verdorven; 

Dit klinkt als iemand met stabiliteit, innerlijke kracht en hoop. 

Toen er aan alle kanten moeilijkheden waren, herinnerde Paulus zich wie hij was in Christus, het doel 

van God en de hoop die hij had op eeuwige heerlijkheid. Deze leerstellige waarheden behoedden zijn 

geest voor vernietiging, verontrusting en wanhoop vanwege zijn slechte omstandigheden. 

Al deze geestelijke “leer” is onzichtbaar. Het kost moeite om ze voor de geest te halen als alles wat we 

om ons heen zien verschrikkelijk is. 

“2 Kor. 4:18: Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want 

de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 

We zijn misschien niet in staat om onze slechte omstandigheden te veranderen, maar we kunnen onze 

reactie erop veranderen door ons begrip van de gezonde leer, zie 2 Tim. 1:13: 

“Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij (Paulus) gehoord hebt, in geloof en liefde, die 

in Christus Jezus is. 

Dingen werken samen ten goede als we begrijpen dat het goed is om te leven volgens het eeuwige 

doel van God. 
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Wat we moeten leren 

Om de met hoop vervulde belofte van Romeinen 8:28 te ervaren, moeten we een aantal dingen leren.  

Wanneer ons leven een mislukking lijkt te zijn en we de laagste plaatsen onder de mensen innemen, 

leren we in Romeinen 8:17-18 dat God ons toekomstige verheerlijking belooft, niet als resultaat van 

onze eigen werken, maar het werk van Christus in ons. 

“Rom. 8:17-18: 17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 

medeërfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt 

worden. 18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen 

tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.  

Als we merken dat we niet in staat zijn om ervoor te betalen, leren we in Rom 8:32 dat God ons alles 

gratis geeft als gevolg van onze positie als zijn zonen. 

“Rom. 8:32: Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, 

hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 

Wanneer we worden beschuldigd van zonden in ons vlees en uit ons verleden, leren we in Romeinen 

8:33 dat er niets is dat ons kan worden aangeklaagd, omdat de God van het universum ons rechtvaardig 

heeft verklaard in Christus. 

“Rom. 8:33: Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig 

maakt.  

Als er stenen naar ons worden gegooid voor wie we zijn, wat we zeggen en wat we doen, leren we in 

Romeinen 8:34 dat we niet veroordeeld worden omdat we onze redding niet zelf hebben verkregen, 

maar het was Christus die stierf en opstond in onze plaats. 

“Rom. 8:34: Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt 

is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. 

Wanneer het lijkt alsof iedereen zich van ons wil afscheiden, leren we in Rom 8:35 dat niets ons zal 

scheiden van de liefde van Christus. 

“Rom. 8:35: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 

vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?  

Als we nooit genoeg hebben, leren we winnen door tevreden te zijn, zie Fil. 4:11; 1 Tim 6:8: 

“Fil. 4:11: Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. 

“1 Tim. 6:8: Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. 

Als we lijden, leren we dat de genade van God in ons lichaam wordt verheerlijkt als we zwak zijn, zie 2 

Kor. 12:9: 

“En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 

Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. 

Als we Gods voornemen leren om ons de gezindheid van Christus te geven, kunnen we vol vertrouwen 

met Paulus in tegenspoed zeggen: 

“Fil. 4:13: Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. 
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Kracht door lijden 

Vaak wordt Rom 8:28 gelezen met de valse hoop dat God onze mislukte dromen, onze mislukte zaken 

zal herstellen, of dat elke slechte omstandigheid een zilveren randje heeft. 

In plaats daarvan heeft Paulus het over het goede dat kan gebeuren als we de gezonde leer effectief 

in ons laten werken. 

Gods doel is niet dat al onze omstandigheden rooskleurig en comfortabel zullen zijn, maar dat Hij ons 

zal sterken door lijden, mislukking, nood, pijn in deze huidige boze wereld. 

“Fil. 1:20: Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden; maar 

dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn 

lichaam, hetzij door het leven, hetzij door den dood. 

Als alles goed gaat, kunnen we gemakkelijk Christus grootmaken met al onze kracht. Als alles moeilijk 

is, zien we dat Christus nog steeds in ons groot gemaakt kan worden. 

Onze zwakheid geeft de mogelijkheid aan de kracht van Christus om  ons te laten zien, welke kracht 

voortkomt uit Gods woord in ons. Onze zwakheid bewijst de kracht van Christus in ons. 

Hoe dan ook, door lijden of vreugde werken alle dingen samen waardoor Christus wordt  verheerlijkt 

en God geprezen. 

“Rom. 8:18: Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen 

tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 

 

 


