
Jefta Geroepen in relatie 
 

Ik heb vandaag een simpele boodschap. Ik ga spreken uit Romeinen 8. 
Het is makkelijk te begrijpen, maar moeilijk uit te voeren 
Het zijn de stappen die God geeft om getransformeerd te worden naar het beeld van 
Jezus. 
 
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe 
bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de 
Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en 
hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij 
gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. 
Romeinen 8: 29,30 HSV 
 
Vaak denken we als christenen, we moeten op Jezus lijken, dus moeten we onszelf 
controleren. 
Heb je dat wel eens gevoeld? 
We hebben een verlangen in ons om te doen wat goed is, wat gezond is, wat heilig 
is, maar vinden het lastig om dat te doen. 
Wie vindt dat lastig? 
Wie zegt er, heel vaak doe ik dingen, die ik niet wil doen. 
 
Deze tekst is een belangrijk stuk tekst, want het legt het plan uit wat God heeft voor 
alle generaties van de mensheid vanaf de val van de mensheid 
Een verschrikkelijke dag! 
Stel je het leven van Adam en Eva voor, voor de val, zie het voor je, je bent beste 
vrienden met God, je geniet van de vrijheid, de omgeving, je geeft namen aan alle 
dieren die er rondlopen. Adam had een relatie met God, een intieme vriendschap. 
Wie van jullie verlangt daarnaar? 
 
Geen zonde, geen verborgen agenda, geen egoïsme, geen boosheid, geen afwijzing 
Wat moet dat een fantastische plaats zijn, vind je ook niet? 
Niemand van ons weet hoe dat voelt, want wij leven in een gevallen staat. Want hoe 
graag we ook terug willen naar hoe we oorspronkelijk bedoeld zijn, we zitten met die 
gevallen staat, die maar op ons in blijft beuken 
Waar of niet waar? 
Paulus zegt het ook in Romeinen 7, ik wil dit doen, maar ik doe dat, maar dat wil ik 
niet doen, ik ben het niet die dat doet, maar de zonde die in mijn leeft 
Dat hebben we allemaal in ons. En dat vecht tegen ons hartverlangen om te doen 
wat goed is. 
Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik word er heel moe van. 
 
 
Bedenk je is wat er verloren gegaan is in de hof van Eden. 
Wat ging als eerste verloren? 



De mogelijkheid van Adam en Eva om met God een relatie te hebben! Een open, 
heldere, levende relatie! 
En.. om relatie met elkaar te hebben. 
 
Als je denkt aan de meest pijnlijke dingen waar je in je leven door heen gaat, zijn 
dat bijna altijd relationele dingen. 
Heel vaak als je iemand verliest, door overlijden, door ruzie, door scheiding 
Afwijzing en iemand verliezen is de meest hevige pijn die je kan meemaken 
Dat is wat we op die dag hebben verloren. Als je kijkt in het hart van de Drie-
eenheid, hun hart verlangt nog steeds naar die relatie. 
 
Hij verlangt ernaar dat Zijn kinderen dicht bij Hem zijn, wij vinden vaak dat het over 
ons moet gaan, over mij dus. 
Maar het gaat over veel meer dan mij! Het gaat over iedereen en God is deel van 
iedereen. Hij heeft Zijn verlangen om ons terug te brengen in relatie met Hem laten 
zien. Hij heeft onze situatie bekeken en Hij wist precies wat Hij moest doen om dat 
te repareren en heeft dat plan direkt ingezet. 
 
Wij moeten in partnerschap met God aan dat plan werken. Hij gaat niet naar ons toe 
komen om ons te dwingen dat plan te ontvangen. 
Daar moet je zelf een openbaring voor krijgen. 
 
Ik wil zelf zo dicht mogelijk komen bij hoe ik oorspronkelijk bedoeld ben. 
Vaak denken wij dat redding betekent dat je naar de hemel gaat en dan wacht tot 
het tijd is om te gaan. 
Dat is niet hoe we bedoeld zijn, dat is heel passief 
Er is zoveel beschikbaar voor je en om het te krijgen is het belangrijk dat je 
meewerkt in dit plan van God. 
 
Laten we nogmaals de tekst lezen! 
Gelijkvormig worden, als je kijkt naar het woord staat er eigenlijk getransformeerd. 
God heeft een plan om ons te transformeren. 
Waarom is dat belangrijk? 
Transformatie is iets wat je verandert van binnenuit 
Als je probeert te veranderen van buiten naar binnen is heel vermoeiend en het 
werkt niet! 
 
En als je kijkt naar mensen met verslaving of zich misdragen, oordeel dan niet te 
snel, wees genadig, want jij hebt ook zwakheden, misschien alleen niet zo zichtbaar. 
Dingen die je zelf ook niet kunt overwinnen. 
Waar of niet waar? 
 
Wij denken dat iedereen die een zwakheid heeft die je kan overwinnen, dat zij dat 
ook moeten doen. En daarom oordelen we ze. 
 
Ok, wie heeft er hier in ieder geval 1 zwakheid? Mag ik handen zien? 
Eventueel nog een keer 
 



We hebben allemaal zwakheden, die we niet kunnen verslaan, we kunnen ze niet 
controleren, we kunnen ze niet stoppen. 
Proberen we dat wel? Jazeker, dat proberen we en proberen we…. 
 
Wat fantastisch dat we een God hebben die NIET naar prestatie kijkt. Hij houdt net 
zoveel van mij als voor mijn bekering. 
Voor Hem is er geen verschil, dat is de vrijheid waar we in mogen wandelen. Het 
maakt niet uit hoe zwak ik nog ben. 
Hij is niet trotser op mijn als ik minder zwakheden heb. Dat is voor ons zo moeilijk 
om te begrijpen…… 
 
Want wij hebben een soort gradatie gegeven aan zwakheden. 
Heb je die zwakte? Oh , niet zo erg hoor 
Heb jij die zwakheid, dat kan niet, je moet gaan zitten, je mag blijven, maar niets 
doen 
O jee, heb je die zwakheid? Dan mag je hier niet blijven, sorry, je moet gaan 
Dat is verschrikkelijk, want iedereen in deze wereld heeft twee dingen nodig 
Weet je wat dat is? 
Geliefd worden/geliefd zijn en kunnen liefhebben 
 
Wat verloren gegaan is in de tuin is onze capaciteit om onvoorwaardelijk lief te 
hebben. Maar het goede nieuws is, God is het niet verloren! 
Hij weet dat we gebroken zijn, niet dat we slecht zijn 
 
Ik heb nog nooit een kind horen zeggen, ik ga later iemand beroven als ik groot ben 
of als ik later groot ben ga ik minimaal 3x scheiden 
Geen kind denkt zo. Hoe komt dat dan? We worden gekwetst, beschadigd 
 
In Romeinen 8: 29 staat we zijn voorbestemd om gelijkvormig- getransformeerd- te 
worden naar het beeld van zijn Zoon, nar het beeld van Jezus 
Wat een mooie en ongelooflijke uitspraak! 
Met andere woorden God heeft een plan dat Hij jou kan veranderen van binnenuit en 
raad eens wat er dan gebeurt met jouw zwakheden…. 
Dan ben je in staat eruit te groeien! 
Niet jezelf controleren en beheersen, maar eruit groeien. 
Dat is Goed Nieuws 
Dat is voor ons NU beschikbaar! 
Dat is de reis waar we nu aan gaan beginnen, het is belangrijk dat we de reis 
begrijpen, we moeten ervoor kiezen. 
Dit is het plan van God, transformeren naar hoe we oorspronkelijk bedoeld zijn en 
we moeten elkaar helpen om er te komen. 
 
Wie zou deze transformatie niet willen? 
De wereld zoekt gezondheid, relatie en vrijheid. Ze weten niet hoe ze eraan moeten 
komen.  
 
Als we dan weer naar onze tekst gaan, er staat de Eerstgeborene 
Waarom de Eerstgeborene? Omdat er meer geborenen gaan komen. Wie zijn dat? 



Als jij Jezus geaccepteerd hebt, ben jij dat! 
Jezus ging eerst, Hij is de tweede Adam, Hij is zoals Adam. 
Daar gaan we naar terug! Is dat geweldig of niet? 
Dit is het doel! 
Hoe komen we daar? 
In Romeinen 8:30 zien we drie stappen naar dit doel. 
 
Als eerste geroepen, geroepen in wat? …………… 
Geroepen in relatie met God, in een levende, functionerende relatie met de Drie-
eenheid. 
Dat betekent opnieuw geboren zijn en Jezus ontvangen in jouw ziel. Want dat 
voorziet in de capaciteit een relatie met God te kunnen hebben. 
Wie vindt dat moeilijk? Mag ik handen zien? 
Ik bid, maar ik weet eigenlijk niet zeker of ik Hem hoor….. 
Wie worstelt daar mee? 
Wie wil hem beter horen? Handen…… 
Dus nogmaals, wie wil God beter leren horen? 
Zo te zien iedereen…… 
 
Weet je, als we samen op weg gaan en dit samen leren, dan is een derde van het 
transformatieproces op gang. 
Waarom is de eerste stap God leren horen? 
Dan kan je uitvinden wie je bent! 
De wereld vertelt je continue wie je bent, maar dat klopt niet! De wereld zegt vaak 
dat je waardeloos bent. De wereld vertelt je wie je bent op basis van wat je doet, 
van wat je kan, op basis van jouw prestaties. 
God wil relatie met ons, want Hij wil je de waarheid vertellen. Ik hou van je, 
onvoorwaardelijk, je bent mijn geliefde kind 
Dat bepaalt onze identiteit, niet onze prestaties 
Wat denk je dan wat er gebeurt met jouw onzekerheden? Die verdwijnen! 
 
De eerste stap is dat we geroepen zijn in relatie, God wil een levende relatie met jou 
en mij, dat je Hem hoort. 
 
Geen relatie op deze manier 
Sorry Heer, wat kan ik voor u doen? 
Of: Heer, ik heb dit en dit nodig 
Of Vader, wat zijn uw instructies voor vandaag 
Of sorry Heer, ik heb het niet goed gedaan, ik ben een idioot, zo stom, sorry Heer 
Vergeef mij opnieuw, dag, ik zie u weer morgen 
 
Dat is geen levende relatie 
God kan jou horen, het probleem is hoor jij Hem? 
 
Het gaat om intense verbondenheid, om intiem samenzijn, om onverbrekelijke 
eenheid, om deelhebben aan. Één met Christus dat is dus: met Hem verbonden zijn, 
je onverbrekelijk één met Hem weten, Hem kennen in een intimiteit die nog verder 
gaat dan de intimiteit tussen mensen, tussen een man en een vrouw. Paulus 



verwoordt het in Galaten 2 vers 20 zo: 'Christus leeft in mij.' Dát is nu die eenheid 
met Christus: dat Hij in jou is en jij in Hem. 
 
We zeggen over mensen wel eens: twee zielen, één gedachte. En dat zijn dan vaak 
mensen die elkaar door en door kennen, die om zo te zeggen geen geheimen meer 
voor elkaar hebben. Om zoiets gaat het ook in de eenheid met Christus. Jezus kent 
mij in elk geval al door en door. En het is dus mijn roeping om Hem ook door en 
door te leren kennen. Dat zal van mijn kant nooit volkomen zijn. Maar God is trouw, 
en daarom mag ik er ook in groeien. Groeien in het kennen van Christus, groeien in 
de verbondenheid met mijn Heer. Aan zijn hart mag ik schuilen. Naar zijn stem wil ik 
luisteren. In zijn spoor mag ik gaan. 
 
Maar hoe doe je dat dan? Hoe groei je dan? 
Je groeit in een ritme, 1,2,3, pauze, 1,2,3, pauze 
Het is belangrijk dat je in een ritme komt met je hele ziel! Dat heel je ziel 
functioneert. 
Je leert dingen als heel je ziel erin beweegt. 
Denk is aan een lied dat je zo meezingt… moet je daar heel hard aan werken om dat 
te leren? Nee, toch, denk aan Sinterklaas kapoentje, gooi wat….. 
Als we zingen is ons verstand en ons hart, onze emoties verbonden. Want heb je 
daar hard aan gewerkt? Nee, en dat geldt niet alleen voor dit liedje, heel veel 
liederen kan je onthouden en meezingen, zonder dat je de tekst uit je hoofd hebt 
geleerd 
En omdat bij zingen ons verstand en emoties verbonden zijn, wordt het deel van ons 
Maar we zijn zo goed geworden Jezus verstandelijk te benaderen, je gaat dit deel 
van de dienst en je hoofd gaat aan, nu gaan we aanbidden en ons hart is aan, maar 
Jezus wil dat niet gescheiden, Hij wil het juist integreren 
Want als Hij het samenbrengt, kom je tot leven! 
Ik geloof dat het leven zo moeilijk is, omdat we vaak leven met gescheiden verstand, 
emoties en je wil 
Als ik over emoties praat, praat ik niet alleen over gevoelens, het zijn jouw 
overtuigingen, jou ja en nee, jou mee eens en oneens, het zorgt voor de overtuiging 
van jouw keuzes 
Met ons verstand zeggen we ja, ja, ja, ja, ja, ja 
Maar dan hier onze emoties zeggen niet, ja, ja, ja, ja, maar ….. het zal wel, het zal 
wel, het zal wel 
 
Als we het scheiden, zijn we er ook niet verantwoordelijk voor 
Als iemand dan zegt, heb je dit of dit gelezen, dan zeg je o ja, natuurlijk, ja, ja ,ja, 
ja, dat heb ik gedaan 
Nee, je verstand heeft het gelezen, maar je ziel is er niet door heen gegaan 
En alleen als je ziel erdoor heen gaat, dan heb je het je eigen gemaakt! 
Als je het niet kan toepassen, dan heb je het jezelf niet eigen gemaakt! 
Eens? 
 
Het is belangrijk dat we dit begrijpen, om iets te leren, moet het door je hele ziel 
Ik denk, ik voel, ik groei, 1,2,3 pauze, 1,2,3, pauze 



En in dat ritme gaat wat je leert verder dan je verstand, het gaat in je hart en komt 
er it via je wil 
 
Jezus zegt als we de waarheid kennen, zal de waarheid ons vrij maken 
Het kennen is het verstand en de emoties die zich samen verbinden en dan ben je 
vrij 
Vrijheid is niet iets wat je zelf doet, het is iets waar je je aan overgeeft 
 
Stel je gaat leren lezen 

Goed, ik ga jullie leren lezen 
Wat is het eerste wat ik ga doen? 
Juist, ik leer jullie het alfabet, je leert de letters 
Dan als tweede, ik leer jullie hoe ze klinken 
Dan leer ik jullie hoe je ze moeten samenvoegen 
En wat gebeurt er dan? Je kan lezen! 
Niet heel gecompliceerd, dat is de meest effectieve manier om te leren lezen 
 
Ok, we hebben AEIOU en Y 
Dan GDJRZNLS 
 
Is dit het alfabet? 
Nee? Ja wel, niet vergeten jullie leren het alfabet, je kan niet antwoorden alsof je het 
weet, jullie vertrouwen mij, want ik ben de leraar 
Ik weet het alfabet en ik geef het jullie 
Dus is dit het alfabet? 
Dan leren ik jullie hoe ze klinken en voegen die klanken samen 
En dan moet je kunnen lezen 
 
Ok, laten we eens even kijken of jullie kunnen lezen 
 
God zei: Jullie zijn niet zondaars, maar mijn vrienden 
 
Wie kan dit lezen? 
Nee, want je kan dit niet lezen? Niet doorkruisen, je hebt geen T 
Maar doorkruisen, je hebt geen M 
Mijn doorkruisen, je hebt geen M 
Vrienden doorkruisen, je hebt geen V 
 
Zie je het probleem? 
Het probleem waar we tegenaan lopen in het Koninkrijk is dat mensen in de kerk niet 
groeien zoals in het gewone leven 
Wie is er in deze kerk van jongs af aan opgegroeid en ook je ouders en systematisch 
allerlei dingen geleerd? Niemand, want we bestaan pas 15 jaar 
 
Dus wij hebben als kerk het volgende probleem 
De leiding van deze kerk is eigenlijk de leiding van een school met het probleem dat 
de leerlingen steeds wisselend aanwezig zijn, elke week anders 



Het is dus gewoon onmogelijk om met iedereen te gaan zitten en systematisch te 
kijken welke letters ieder persoonlijk mist 
Wat er dan gebeurt, omdat je bepaalde letters mist, is dat wat wordt gezegd, vaak 
niet op de juiste manier gehoord wordt 
 
Kijk eens naar het verschil in deze zin 
Wat een verschil maken een paar letters! 
 
Daarom is het zo belangrijk samen op te trekken en alle letters samen leren en hoe 
ze klinken en dan samenvoegen, zodat we allemaal kunnen lezen. 
Zorg dus dat je verbonden bent met God, natuurlijk, maar ook met elkaar. 
Luister preken terug, bezoek huisgroepen, trek met elkaar op, wees betrokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


