Thomas Watson over de krachtdadige roeping
31 Vraag. Wat is de krachtige Roeping?
Antwoord. De krachtige Roeping is het werk van Gods Geest, 2 Tim. 1:9; 2 Thess. 2:13, 14,
waardoor Hij, overtuigende ons van onze zonden en ellende, Hand. 2:37, verlichtende ons verstand in de kennis van Christus, Hand. 26:18, en onze wil vernieuwende, Ezech. 36:26, 27,
ons aanraadt en bekwaam maakt, om Jezus Christus, in het Evangelie ons mildelijk
aangeboden, te omhelzen, Joh. 6:44,. 55; Filipp. 2:.13. "En die Hij tevoren verordineerd heeft,
dezen heeft Hij ook geroepen", Romeinen 8:30.
In Rom. 8:30 ligt een keten van zaligheid, bestaande in vier schakels, die geen van al gemist
kunnen worden. "Deze heeft Hij ook geroepen." De roeping is een nova creatio, een nieuwe
schepping, de eerste opstanding. Er is tweeërlei roeping:
1. Een uitwendige roeping.
2. Een inwendige roeping.
1. Een uitwendige roeping, is Gods aanbod der genade aan zondaren, waarbij Hij hen nodigt
tot Christus te komen en de zaligheid te aanvaarden. "Velen zijn geroepen, maar weinigen
uitverkoren", Matthéüs 20:16. Deze roeping toont ons wat de mens behoorde te doen om
zalig te worden; die neemt alle verontschuldiging weg als men ongehoorzaam blijft.
2. Er is een inwendige roeping, als God met het aanbod van genade ook de genade werkt.
Door deze roeping wordt het hart vernieuwd en de wil zaligmakend getrokken om Christus
te omhelzen. Door de uitwendige roeping worden mensen gebracht tot een "belijdenis" van
Christus; door de inwendige roeping komen ze tot het "bezitten" van Christus.
Wat zijn de middelen tot deze krachtdadige roeping?
Ieder schepsel heeft een stem om ons te roepen. De hemelen roepen ons toe Gods eer en
heerlijkheid te beschouwen, Psalm 19:1. Het geweten spreekt tot ons. Gods oordelen roepen
ons tot bekering. "Hoort de roede", Micha 6:9. Maar iedere stem leidt niet tot bekering. Er zijn
twee middelen tot de zaligmakende roeping:
(1) De prediking van het Woord: dat is het blazen van de zilveren trompet Gods in de oren
der mensen. God spreekt niet door een orakel, Hij roept door Zijn dienaren. Samuël dacht
dat het slechts de stem van Eli was die hem riep, maar het was Gods stem, 1 Samuël 3:6.
Zo denkt u misschien, dat het slechts de stem van de predikant is die tot u door het Woord
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spreekt, maar het is God Zelf Die spreekt. Daarom staat er dat Christus van de hemel tot
ons spreekt, Hebreeën 12:25. Hoe spreekt Hij dan, daar Hij toch slechts door Zijn
dienaren spreekt? Net als een koning spreekt door middel van zijn ambassadeurs. Weet dat
God u roept in elke preek. Als men de boodschap die de dienaren brengen, weigert te
horen, weigert men God Zelf te horen.
(2) Het andere middel tot onze zaligmakende roeping is de Heilige Geest. De prediking van
het Woord is de pijp of het instrument waardoor de Geest Gods blaast en mensenharten
zaligmakend vernieuwt. "Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen
die het Woord hoorden", Handelingen 10:44. Predikers kloppen op de deur van het
mensenhart en de Geest komt met de sleutel en opent die deur. "Een zekere vrouw, met
name Lydia, welker hart de Heere heeft geopend", Handelingen 16:14.
Waaruit roept God de mensen?
(1) Uit de zonde. Hij roept hen uit hun onwetendheid en ongeloof, 1 Petrus 1:14. Van nature
is het verstand in duisternis gehuld. God roept mensen "uit de duisternis tot het licht",
alsof iemand uit een gevangeniscel geroepen werd en het licht van de zon aanschouwt,
Efeze 5:8.
(2) Uit gevaar. Zoals de engelen Lot uit Sodom geroepen hebben toen het weldra vuur zou
regenen, zo roept God Zijn kinderen uit het zwavelvuur van de hel en uit al die vloeken
waaraan zij bloot stonden.
(3) Hij roept hen uit de wereld, zoals Christus Matthéüs riep uit het tolhuis. "Zij zijn niet van
de wereld", Johannes 17:16. Degenen die zaligmakend geroepen zijn, zijn hier beneden
geen inwoners, maar pelgrims. Zij worden deze wereld niet gelijkvormig, volgen haar
zondige gewoonten niet; zij zijn niet van de wereld. Hoewel zij hier beneden leven, drijven
ze handel op het hemelse Kanaän. De wereld is de plaats waar de troon des satans staat,
Openbaring 2:13. De wereld is het toneel waarop dagelijks de zonde wordt opgevoerd.
Welnu, degenen die geroepen worden, zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld.
Waartoe roept God mensen?
(1) Hij roept hen tot heiligheid. "God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot
heiligmaking", 1 Thessalonicenzen 4:7. Heiligheid is het livrei of een zilveren ster dat de
kinderen Gods dragen. Hebreeuws: Knam kodesjeca; "Het volk van Uw heiligheid", Jesaja
63:18. Die door God geroepen zijn, zijn gezalfd met de heiligende olie des Geestes. "Doch
gij hebt de zalving van den Heilige", 1 Johannes 2:20.
(2) God roept hen tot de heerlijkheid; te vergelijken met iemand die uit een gevangenis
geroepen wordt om op een troon te gaan zitten. "Die u roept tot Zijn Koninkrijk en
heerlijkheid", 1 Thessalonicenzen 2:12. Wie door God geroepen wordt, kroont Hij met een
eeuwig gewicht der heerlijkheid, 2 Korinthe 4:17. Het Hebreeuwse woord voor
heerlijkheid, kabod betekent ook gewicht. Het gewicht der heerlijkheid verhoogt
de waarde; hoe zwaarder het goud, hoe meer het waard is. Deze heerlijkheid is niet
voorbijgaand, maar blijvend, een eeuwig gewicht. Men kan het beter beleven dan onder
woorden brengen.
Wat is de oorzaak van de krachtdadige roeping?
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Antwoord. Gods verkiezende liefde. "Die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook
geroepen", Romeinen 8:30. De verkiezing is de fontein en oorsprong van onze roeping. Niet
omdat sommigen waardiger zijn om deel te hebben aan deze hemelse roeping dan anderen,
want wij liggen "allen vertreden in ons bloed", Ezechiël 16:6. Wat is er voor waardigheid in
ons? Wat was er voor waardigheid in Maria Magdaléna, uit wie zeven duivelen uitgeworpen
werden? Wat was er voor waardigheid in de Korinthiërs, toen God hen begon te roepen door
het Evangelie? Het waren ontuchtigen, die bij mannen lagen, afgodendienaars. "Dit waart gij
sommigen; maar gij zijt afgewassen", 1 Korinthe 6:11. Vóór de inwendige roeping zijn wij niet
alleen krachteloos, Romeinen 5:6, maar vijanden, Kolossenzen 1:21. Het fundament van onze
roeping is de verkiezing.
Wat zijn de eigenschappen van deze roeping?
2. Het is een krachtdadige roeping. Verba Dei sunt opera. "De woorden Gods zijn daden",
Luther. God wendt een oneindige kracht aan om een zondaar tot Zich te roepen. Hij gebruikt
niet alleen Zijn stem, maar ook Zijn arm. De apostel spreekt van de uitnemende grootheid
Zijner kracht, die Hij aanwendt jegens hen die geloven, Efeze 1:19. De Heere rijdt
overwinnend voort in de wagen van Zijn Evangelie; Hij overwint de hoogmoed van het hart en
maakt dat de wil, die zich als in een koninklijke vesting heeft verschanst, zich overgeeft en
buigt onder Zijn genade. Hij maakt dat het stenen hart gaat bloeden. O, het is zo'n krachtige
roeping!
Waarom spreken de Arminianen dan van een zedelijke aanrading, dat God in de bekering van
een zondaar slechts op zedelijke wijze overreedt, Zijn beloften de mens voorhoudt om hem tot
het goede te lokken en Zijn bedreigingen om hem van het kwade te weerhouden, en dat dit
alles is wat Hij doet? Een zedelijke aanrading alleen is gewis onvoldoende om de mens
zaligmakend te roepen. Hoe kan toch een ziel tot bekering komen als hem slechts beloften of
bedreigingen worden voorgesteld? Dit is niet gelijk aan een nieuwe schepping of aan de kracht
die Christus uit de dood deed herrijzen. God raadt niet slechts aan, maar Hij verleent de
kracht, Ezechiël 36:27. Als God in de bekering slechts een zedelijke aanrading zou geven, dat
wil zeggen het goede en het kwade aan de mens voorhouden, dan zou Hij niet zoveel kracht
aanwenden om een mens te zaligen als de duivel doet om een mens te verderven.
De satan stelt niet slechts voorwerpen voor om de mens te verzoeken, maar hij werkt mee met
zijn verzoekingen: daarom staat er dat hij "werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid", Efeze
2:2. Het Griekse woord voor "werken" betekent imperii vim, "werkzaam zijn in".Camerarius
zegt: dat is de macht die satan heeft om mensen tot zonde te verleiden. Zou Gods kracht in de
bekering niet groter zijn dan de macht van de satan in het verleiden? De zaligmakende roeping
is machtig en krachtig.
De Heere wendt een Goddelijke kracht aan, ja een soort almacht. Het is zo'n krachtige
roeping, dat de wil van de mens geen kracht heeft om voldoende te weerstaan.
2. Het is een hoge roeping. "Ik jaag naar het wit tot den prijs der roeping Gods, die van boven
is in Christus Jezus", Filippenzen 3:14. Het is een hoge roeping, omdat wij geroepen worden
tot hoge oefeningen in onze godsdienst: om aan de wereld gekruisigd te zijn, om te leven door
het geloof, om engelenwerk te doen, om God lief te hebben, om levende organen van Zijn lof
te zijn, om gemeenschap te oefenen met de Vader en de Zoon, 1 Johannes 1:3.
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Het is een hoge roeping, omdat wij geroepen worden tot hoge voorrechten, tot rechtvaardiging
en tot aanneming tot kinderen, om koningen en priesters Gode te zijn. Wij worden geroepen
om omgang te hebben niet de engelen, om mede-erfgenamen niet Christus te zijn, Hebreeën
12:22, Romeinen 8:17. Zij die zaligmakend geroepen worden zijn bestemd voor de hemel; zij
zullen tot vorsten over de ganse aarde gezet worden, hoewel nu nog in erfrecht, Psalm 45:17.
3. Het is een onveranderlijke roeping. "De genadegiften en de roeping Gods zijn
onberouwelijk", Romeinen 11:29. Dat wil zeggen: die giften die voortvloeien uit de verkiezing,
zoals roeping en rechtvaardiging zijn onberouwelijk. Het berouwde de HEERE, dat Hij Saul
tot koning had geroepen, maar het berouwt Hem nooit, dat Hij een zondaar roept om een
heilige te zijn.
Eerste gebruik.
Zie toch, hoe noodzakelijk het is om inwendig geroepen te worden. Men kan zonder deze
roeping niet naar de hemel gaan. Wij moeten eerst geroepen worden vóór wij verheerlijkt
zullen worden, Romeinen 8:30.
Iemand die niet inwendig geroepen is, kan op niets anders in de bijbel aanspraak maken dan
op bedreigingen. Een mens in zijn natuurstaat is niet geschikt voor de hemel, evenmin als een
mens in vuile lompen geschikt is om in de tegenwoordigheid van de koning te komen. Een
mens in zijn natuurstaat is een hater van God, en is zó iemand geschikt voor de hemel?,
Romeinen 1:30. Zal God Zijn vijand in Zijn schoot leggen?
Tweede gebruik, tot beproeving, of wij inwendig geroepen zijn. Dit kunnen wij weten door
hetgeen er aan vooraf gaat en hetgeen er op volgt.
1 Hetgeen er aan vooraf gaat. Vóór deze zaligmakende roeping gaat de ziel door een
vernederende bearbeiding. Men wordt overtuigd van zonde, men ziet dat men een zondaar is
en niets anders dan een zondaar. Het braakland van zijn hart wordt opengescheurd, Jeremia
4:3. Zoals de landman de kluiten verbreekt en er daarna zaad in werpt, zo verbreekt God door
het overtuigend werk van de wet het hart van een zondaar en maakt dat pasklaar om het zaad
der genade te ontvangen. Degenen die nooit overtuigd zijn geworden, zijn nooit geroepen. "Hij
zal de wereld overtuigen van zonde", Johannes 16:8. Overtuiging is de eerste stap in de
bekering.
2. Hetgeen er op volgt.
(1) Wie zaligmakend geroepen wordt, volgt Gods roeping op. Toen God Samuël riep,
antwoordde hij: "Spreek, want Uw knecht hoort", 1 Samuël 3:10. Als God u roept om iets
in Zijn dienst te verrichten, volgt u dan Zijn roep op? "Ik ben dat hemels gezicht niet
ongehoorzaam geweest", Handelingen 26:19. Als God tot plichten roept die tegen vlees en
bloed zijn, gehoorzamen wij Zijn stem in alles. Ware gehoorzaamheid is als de naald van
het kompas die in de richting van de magneet wijst. Degenen die doof zijn voor Gods
roepstem, tonen dat zij niet door genade geroepen zijn.
(2) Wie zaligmakend geroepen is, stopt zijn oren voor alle andere roepstemmen die hem van
God zouden kunnen afroepen. Zoals God Zijn roepstemmen zendt, zijn er ook andere,
tegengestelde roepstemmen. De satan roept door verzoekingen, de begeerlijkheid roept,
zondig gezelschap roept, maar zoals de adder zijn oren stopt voor de stem van de tovenaar,
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zo stopt degene die zaligmakend geroepen is zijn oren voor alle verlokkingen van het vlees
en van de duivel.
Derde gebruik, tot troost van degenen die door God geroepen zijn.
Deze roeping is een bewijs van verkiezing. "Die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij
ook geroepen", Romeinen 8:30. Verkiezing is de oorzaak van onze roeping en de roeping is een
blijk van onze verkiezing. De verkiezing is de eerste schakel van de gouden keten der zaligheid,
de roeping is de tweede. Wie de tweede schakel van de keten heeft, weet zeker dat hij ook de
eerste heeft. Zoals wij langs de stroom naar de fontein geleid worden, zo worden wij door de
roeping opgeleid tot de verkiezing. De roeping is een eersteling en onderpand van de
heerlijkmaking. "God heeft u van den beginne verkoren tot zaligheid, in heiligmaking des
Geestes", 2 Thessalonicenzen 2:13. Wij kunnen Gods verkiezende liefde lezen in het werk der
genade in ons hart.
Vierde gebruik.
Laat degenen die geroepen zijn God danken voor die onuitsprekelijke zegen. Dank al de
Personen in de Drie-eenheid: de Vader voor Zijn barmhartigheid, de Zoon voor Zijn
verdienste, de Geest voor Zijn toepassing. Om u tot dankbaarheid te stemmen, bedenk dan
dat God u geroepen heeft, terwijl u tegen Hem had gezondigd, terwijl God u niet nodig had,
maar reeds miljoenen gezaligde heiligen en engelen had om Hem te loven, heeft Hij u
geroepen.
Overweeg wie u was vóór God u riep. U lag in uw zonden. Toen God Paulus riep, vond Hij
hem als een vervolger. Toen Hij Matthéüs riep, vond Hij hem in het tolhuis; toen Hij Zachéus
riep, vond Hij hem als een afperser. Als God iemand door Zijn genade roept, vindt Hij hem
als iemand die zijn lusten volgt; zoals Saul toen hij geroepen werd tot het koninkrijk, zijn
ezelinnen zocht.
Bewonder Gods liefde en verhef Zijn lof, dat Hij u geroepen heeft toen u vurig de zonde
najoeg! Vervolgens, dat God u geroepen heeft en anderen voorbij gegaan is, wat een genade is
dat! "Ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U", Matthéüs 11:26. Dat God wijze,
edele personen, die van een aangenamer natuur waren, scherpzinniger gaven hadden en aan
minder ondeugden zich schuldig gemaakt hadden, voorbij gegaan is en dat het lot van vrije
genade op u gevallen is, o, wat een bewonderenswaardige liefde Gods!
Het was voor Samuël een grote gunst dat God hem riep en hem Zijn voornemen
bekendmaakte en Eli zo voorbij ging, hoewel die priester en richter in Israël was, 1 Samuël 3:6.
Dat God u geroepen heeft, een snood zondaar, en anderen voorbij gegaan is die van edeler
geboorte en van betere zeden waren, roept eveneens luid om Zijn lof. Zoals God de wolken
bestuurt, zodat Hij ze laat regenen op de ene plaats en niet op een andere plaats, zo opent de
Heere in een preek het hart van de ene en is het hart van een ander niet meer aangedaan dan
een dove door het geluid van muziek.
Hier wordt de banier van vrije genade ontplooid en hier moeten de zegetekenen van overwinning worden opgericht. Elia en Eliza wandelden samen. Plotseling kwam daar een vurige
wagen en die voerde Elia naar de hemel, maar liet Eliza alleen achter. Zo kan het ook als er
twee samen wandelen, man en vrouw, vader en kind, dat God de één door Zijn genade roept,
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maar de ander alleen laat, de één in een triomfwagen naar de hemel voert, maar de ander voor
eeuwig laat omkomen - o, oneindige rijkdom der genade!
Hoe moesten degenen die geroepen zijn, aangedaan zijn met Gods onderscheidende liefde.
Wat moesten de vaten der barmhartigheid overlopen van dankbaarheid! Wat moesten ze op
de berg Gerizim staan en de Heere, danken en loven! O, begin toch het werk des hemels hier
beneden!
Degenen die toonbeelden van genade zijn, zouden de bazuin van lof en dank moeten blazen.
Zo brak Paulus, die door God geroepen was en zag welk een schuldenaar hij was van vrije
genade, uit in verwondering en dankbaarheid, 1 Timótheüs 1:12.
Vijfde gebruik, voor de geroepenen.
Wandel waardiglijk overeenkomstig uw hoge roeping. "Wandelt waardiglijk der roeping, met
welke gij geroepen zijt", Efeze 4:1.
(1) Laat uw wandel vol medelijden zijn. Heb mededogen met degenen die nog niet geroepen
zijn. Hebt u een kind dat God nog niet geroepen heeft, of een vrouw, een knecht? Ween
over hun stervende zielen; zij liggen nog vertreden in hun bloed, onder de macht van de
satan. O, heb medelijden met hen! Laat hun zonden u meer beroeren dan uw lijden. Als u
bekommerd zijt over een os of een ezel die kwijt is, zou u dan geen medelijden hebben met
een ziel die nog verloren ligt? Toon uw Godsvrucht door uw medelijden.
(2) Wandel heilig. Gij zijt geroepen met een heilige roeping, 2 Timótheüs 1:9. Gij zijt
geroepen om heilig te zijn, Romeinen 1:7. Toon uw roeping door een Bijbelse wandel.
Zullen bloemen niet aangenamer ruiken dan onkruid? Zullen degenen die veredeld zijn
met genade niet meer geur verspreiden in hun leven dan zondaren? "Maar gelijk Hij, Die u
geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel", 1 Petrus 1:15. O,
onteer toch uw hoge roeping niet door een slordige wandel!
Toen Antigonus zich met vrouwen wilde verontreinigen, zei iemand tegen hem, dat hij een
koningszoon was. O, bedenk toch uw waardigheid: "door God geroepen", van het
Koninklijk bloed uit de hemel. Doe niets dat uw heerlijke roeping onwaardig is. \
Scipio weigerde door een hoer omhelsd te worden, omdat hij generaal van een leger was.
Heb een afkeer van alle roerselen tot zonde, vanwege uw hoge roeping. Het is voor hen die
de geroepenen Gods zijn niet betamelijk net eender als anderen te doen. Hoewel de andere
Joden wel wijn dronken, was het niet betamelijk voor een Nazireeër, omdat de eed van
afzondering op hem was en hij beloofd had zich te onthouden van wijn. Hoewel heidenen
en naamchristenen de vrijheid nemen om te zondigen, voor hen die uit de wereld geroepen
zijn en het merkteken van de verkiezing op zich hebben, is het echter niet betamelijk om
dit te doen.
Gij zijt geheiligde personen, uw lichaam is de tempel van de Heilige Geest en uw lichaam
moet een heiligdom zijn, ja het heilige der heiligen.
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