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GOD HEEFT JUIST HET ZWAKKE UITVERKOREN
HJM Sales
Bent u blij dat u door God bent geroepen, broeders en zusters? Dat God u heeft gekend en
daarna heeft geroepen? Hij zag ons diep ellendig liggen in de modder van de zonde en Hij
verordineerde (bepaalde), dat u en ik het Beeld van Jezus gelijkvormig mogen worden. En
door het aannemen van Jezus’ Kruisoffer heeft Hij ons gerechtvaardigd. Zodat wij eens
mogen delen in de verheerlijking van Jezus. Hallelujah! Leest u Rom. 8:28-30.
In 1 Cor. 1:26-29 kunnen we lezen, dat juist een bijzondere categorie van mensen open staat
voor de roeping van God: “Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar
het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God
uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God
uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; En het onedele der wereld, en het verachte
heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken;
Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.”
Mensen die van zichzelf denken sterk en wijs te zijn, wijzen Gods roeping al te vaak af. Zij
denken alles zelf wel te kunnen fixen. Maar toen wij door God werden geroepen, waren we
zwak, dwaas, onedel en niets in de ogen van de wereld. Wij waren als onnuttig stof, dat
eenvoudig kan worden weggeblazen in de ogen van de wereld. En eigenlijk heeft de wereld
ook wel gelijk, maar dan in een haar onwelgevallige zin. Want buiten Jezus is iedereen
beslist dwaas en zwak en onedel. Door de vele zonden die wij in onze oude natuur zo
dwangmatig hebben begaan, zijn wij onnuttig en absoluut geestelijk onvruchtbaar geworden.
Hier zien wij Gods principe zo overduidelijk tot uitdrukking komen. God schiep de mens uit
het onnutte stof der aarde. Het voor “stof” gebruikte Hebreeuwse woord is “afar” ( rpe ), dat
“los stof, poeder, as, zónder enige cohesie” betekent. Cohesie is onderling bindende aantrekkingskracht. “Afar” ( rpe ) mengt zich niet met water en is daardoor erg onvruchtbaar.
Maar hoe werd de mens tóch een levende, vruchtbare ziel? Doordat God Zijn adem, dat wil
zeggen Zijn Geest, in hem blies. Door de ingeblazen Heilige Geest werd dat onvruchtbare
stof levend. Gen. 2:7 – “En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde,
en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende
ziel.” Maar helaas koos de mens om God ongehoorzaam te zijn en te rebelleren. Op dat
moment stierf de mens een geestelijke dood (Gen. 2:17). En de substantie waaruit de mens
voortaan zou bestaan, was slechts dat onvruchtbare, onnuttige stof der aarde.
De zogenaamde wijzen en edelen in deze wereld, de vele eigenzinnige mensen, de alles
beter wetende wetenschappers, de machtige bestuurders, vinden het onzin om in Jezus te
geloven. Zij wijzen Gods eenvoudige weg tot behoud middels het geloof in Jezus resoluut af.
Vele onzinnige, zwakke excuses worden er gelanceerd. Maar prijst God, dat Hij de zieken,
de blinden, de kreupelen en de zwakken, de armen en behoeftigen niet is vergeten. Dat Hij
ons niet vergat! Luk. 14:16-24 – “Maar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot
avondmaal, en hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ten ure des avondmaals,
om den genoden te zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen allen
zich eendrachtelijk te ontschuldigen. De eerste zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht, en
het is nodig, dat ik uitga, en hem bezie; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander
zeide: Ik heb vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen, om die te beproeven; ik bid u, houd mij
voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet
komen. En dezelve dienstknecht weder gekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer.
Toen werd de heer des huizes toornig, en zeide tot zijn dienstknecht: Ga haastelijk uit in de
straten en wijken der stad, en breng de armen, en verminkten, en kreupelen, en blinden hier
in. En de dienstknecht zeide: Heere, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er
plaats. En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in
te komen, opdat mijn huis vol worde; Want ik zeg ulieden, dat niemand van die mannen,
die genood waren, mijn avondmaal smaken zal.”
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Het Evangelie is Gods geweldige kracht om gehoor te geven aan Zijn uitnodiging, om aan
het goddelijke, koninklijke avondmaal aan te zitten (Openb. 19:9). Het is Gods Weg om aan
het eeuwige verderf als loon voor onze zonden te ontkomen (Joh. 3:14-18). Het Evangelie is
Gods kracht tot redding van zielen. 1 Cor. 1:18 – “Want het woord des kruises is wel
dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht
Gods;” Het Woord des Kruises gaat over Jezus en Hij is Zélf de kracht Gods en de Wijsheid
Gods. 1 Cor. 1:24 – “Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij
Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.”
Maar God schenkt ons niet alleen verlossing en behoud. Hij schenkt overvloed van genade.
Nu zijn wij in alles rijk geworden in alle rede en kennis. Het ontbreekt ons aan geen gave.
1 Cor. 1:4-5,7 – “Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods, die u gegeven
is in Christus Jezus; Dat gij in alles rijk zijt geworden in Hem, in alle rede en alle kennis;
……………….. Alzo dat het u aan gene gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van
onzen Heere Jezus Christus.”
Danken wij God voor Zijn overvloedige gaven? Ook in de gemeente? Paulus spreekt hier
tegen een gemeente waar sprake was van veel onderlinge ruzies, van ontucht en afgoderij.
En hij kon desondanks zeggen, dat er geen enkele gave ontbrak. God heeft in potentie in
alles voorzien in de gemeente. Maar verhinderen wij niet vaak het gebruik van die gaven?
In 1 Cor. 1:30-31 lezen wij dat we in Jezus Christus wijsheid van God en rechtvaardigheid en
heiligmaking en verlossing ontvangen. Niets van onszelf, opdat alleen aan Jezus de eer en
de roem zal toekomen. Wie zich geheel aan Jezus overgeeft, zal dit alles mogen ontvangen.
Broeders en zusters, wij waren eens verloren zondaren, maar nu zijn wij heiligen (1 Cor.
1:2). Onze Heiland, de Here Jezus Christus, is onze gerechtigheid (2 Cor. 5:21). Daarom
zullen wij, die in Hem zijn, niet meer worden veroordeeld. Integendeel! Want God de Vader
heeft ons geroepen tot de gemeenschap van Jezus. 1 Cor. 1:9 – “God is getrouw, door
Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere. “
We lezen ook dat God getrouw is. Hij is getrouw om ons bevestigen tot het einde toe. Hij wil
er voor zorgen, dat wij tot én op de dag dat Jezus terugkomt, onstraffelijk in Jezus zijn.
1 Cor. 1:8 – “Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den
dag van onzen Heere Jezus Christus.”
Is dat niet geweldig? Dat God de Vader ons vasthoudt en bekrachtigt en bevestigt en helpt
om vol te houden, tótdat Jezus terugkomt? Maar we moeten het wel geloven en ons aan
Gods leiding overgeven. Ook als de dagen zwaar en duister zijn.
In ons leven als Zijn kinderen draagt God ons op arendsvleugelen. Op de vleugels van het
levende Woord van God (het levende Brood uit de hemel) en de kracht en leiding van de
Heilige Geest brengt Hij ons naar Hem toe. Ex. 19:4 – “Gijlieden hebt gezien, wat Ik den
Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht
heb.” Leest u ook Deut. 32:11-12.
Verwacht het van God, dat Hij het zal doen en verwacht de Komst van de Here Jezus en het
zal geschieden. Jes. 40:31 – “Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede
worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.”
En als we dan in de hemel zullen zijn aangekomen, zullen we Jezus eren, loven en prijzen.
We zullen Hem roemen en aanbidden. Openb. 5:8-14 – “En als Het dat boek genomen had,
vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk
citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij
zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te
openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en
taal, en volk, en natie; En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij
zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen
rondom den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien
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duizenden, en duizendmaal duizenden; Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat
geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en
heerlijkheid, en dankzegging. En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en
onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die
op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht
in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen
neder, en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.”
Ooit zullen we in de hemel uit diep respect, adoratie en dankbaarheid onze kronen aan
Jezus’ voeten werpen (Openb. 4:10b). Omdat álles genade is geweest. Niets hebben wij
verworven uit eigen kracht of verdienste. Niets was van onszelf, maar alles was door Jezus.
Omdat Hij bereid was om voor ons aan Golgotha’s kruis te sterven. Omdat Hij oog had én
bovenal een van liefde borrelend hart voor al het zwakke, dwaze en onnutte. Daarom komt
alleen aan Jezus alle roem en aanbidding toe. 1 Cor. 1:31 – “Opdat het zij, gelijk geschreven
is: Die roemt, roeme in den Heere.”
Geliefde broeders en zusters, moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.

