
Romeinen 8:28-32



En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn 

voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29Wie hij al 

van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe 

bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de 

eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. 30Wie hij 

hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft 

geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, 

heeft hij nu al laten delen in zijn luister.
31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie 

kan dan tegen ons zijn? 32Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft 

gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons 

met hem niet alles schenken? (Romeinen 8:28-32)



● De tijd staat stil

● Wat gebeurt er?

● Vraag

● Wat toont Rom. 8 

De lange aanloop



Uitgekozen

Bestemd tot evenbeeld Jezus

Geroepen

Vrijgesproken

Nu al heerlijk gemaakt

Waar is God mee bezig ?



31De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk 

van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32een ander 

verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam 

om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, 

hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33Maar dit is het 

verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt 

de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart 

schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34Men zal elkaar 

niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer 

de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al 

– spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer 

denken aan wat ze hebben misdaan. (Jeremia 31:31-34)

Waar is God mee bezig ?



Wat is dan waar ?

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn 

voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29Wie hij al 

van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd 

om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest 

zijn van talloze broeders en zusters. 30Wie hij hiertoe heeft bestemd, 

heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook 

vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in 

zijn luister.
31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan 

dan tegen ons zijn? 32Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, 

maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet 

alles schenken? (Romeinen 8:28-32)



● Reeds gezegd … zeg het nog eens

Welke zekerheid ?

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn 

voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29Wie hij al van 

tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om 

het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn 

van talloze broeders en zusters. 30Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij 

ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en 

wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.
31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie 

kan dan tegen ons zijn? 32Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft 

gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons 

met hem niet alles schenken? (Romeinen 8:28-32)



● Ankerpunt

● Zie achterom

● “… zonder vrees”

Het gevolg !


