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 John Bunyan 

 

 

OVER HET GELOOF 

  

Ik geloof dat de levendmakende roeping daarom voortbrengt:  

1. Geloof, en daarom staat er geschreven, ‘het geloof is uit het gehoor’ Romeinen 10:17. 

Door dat woord te horen dat ons roept: ‘tot de genade van Christus.’ Galaten 1:6. Want 

door het woord dat ons roept, wordt Christus ons voorgesteld, en ons tot onze 

rechtvaardigheid aangeboden, en daarom zegt de apostel wederom dat God ons 

geroepen heeft, ‘tot de gemeenschap van Zijnen Zoon Jezus Christus, onzen Heere, 1 

Corinthiërs 1:9, dat is, om deelgenoten gemaakt te worden van den rijkdom der genade 

en der rechtvaardigheid, die in Hem is. 

 

2. Zij brengt voort, hoop. Zij geeft enen grond der hope, en daarom wordt van de hoop 

gezegd, dat zij de hoop onzer roeping is. Efeziërs 1:18, En wederom, ‘gelijkerwijs gij ook 

geroepen zijt tot een hoop uwer beroeping.’ Efeziërs 4:4. Nu, de goddelijk verstandigen 

weten dat al wie de ware roeping mist ook het eeuwige leven mist, omdat God niemand 

rechtvaardigt dan dien Hij roept en dat Hij niemand verheerlijkt, dan degenen dien Hij 

rechtvaardigt, en daarom is het, dat Petrus te voren zei, ‘maakt uwe roeping vast, en alzo 

uwe verkiezing:’ maakt haar vast, dat is, onderzoekt bij het woord van God, of uwe 

roeping de rechte is. Want al wie twijfelt aan de zekerheid zijner roeping kan geen 

geruste hoop hebben op een deel in het eeuwige leven. ‘Gedenkt des woords, tot uwen 

knecht gesproken, op hetwelk gij mij hebt doen hopen. Mijne ziel is bezweken van 

verlangen naar uw heil, op uw woord heb ik gehoopt.’ Psalm 119:49-51. 
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3. Zij brengt de bekering voort. Want, wanneer een mens den hemel en de hel voor zijn 

ogen heeft (hetgeen zo zijn zal, indien hij onder de macht der levendmakende roeping 

is) of wanneer een mens een openbaring heeft van de barmhartigheid en de 

rechtvaardigheid Gods, in vereniging met een zieltreffende uitnodiging om het aanbod 

der genade aan te nemen, en wanneer zijne ogen geopend worden om de schoonheid 

der heiligmaking te zien, dan moet de bekering volgen, en zich zelf openbaren in diepe 

zelf-verootmoediging voor al zijne ongerechtigheden, waarin hij zich verlustigde in de 

dagen der onwetendheid. En van hier de uitdrukking, ‘Ik ben niet gekomen om te 

roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot de bekering.’ Markus 2:17. Tot welker 

uitwerking de prediking van het koninkrijk het geschiktst is: ‘Bekeert u, want het 

koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.’ Mattheus 4:17. 

 


