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Opmerking van de vertaler: De volgende woorden worden gebruikt als hebbende dezelfde 

bedoeling: “predestinatie”;  “verordineren”;  “voorbestemd”;  “uitverkoren”. 

                                          ------------------------------------- 

 

De kwestie van de predestinatie is door de eeuwen heen onderwerp van gesprek geweest en 

heeft tot gevolg gehad de diverse, door de mens veroorzaakte, theologische systemen. De 

auteur stelt dat deze door de mens gemaakte systemen meer onduidelijkheid dan licht hebben 

gecreëerd en dat de enige verstandige benadering is om de meningen van de mens te negeren 

en zorgvuldig bestuderen wat de Bijbel zelf zegt over deze kwestie. 

 

Zelfs een kort overzicht van de Bijbel maakt een paar zaken duidelijk. Ten eerste worden de 

woorden "tevoren verordineerd" in zijn verschillende vormen slechts vier keer gebruikt in de 

hele Bijbel en in twee passages: Romeinen 8:29 en 30; en in Efeze 1:5 en 11. De relatief korte 

tijd dat de Schrift besteedt aan dit onderwerp, in tegenstelling tot de focus van de mens, zo 

niet fixatie, over de kwestie geeft het complete gebrek aan van de mens zijn zelfbeheersing 

over dit probleem. 

 

Ten tweede, nergens geeft de Schrift aan dat God de aardse gebeurtenissen voorbestemt in 

het leven van een gelovige of bepaalde personen voorbestemt tot het heil. Het idee dat God 

sommige mensen voorbestemt tot zaligheid, maar anderen niet, is volledig in tegenspraak met 

de duidelijke leer in de Schrift. 

  

“1Tim.2:3-4: 3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 4 Welke wil, 

dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. 

  

“2Petrus 3:9: De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is 

lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering 

komen. 

 

“1Joh.2:2: En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook 

voor de zonden der gehele wereld.   

 

Na de menselijke adviezen terzijde gesteld te hebben, moeten we goed kijken naar wat de 

Bijbel zegt over predestinatie, te beginnen met de passage in Romeinen. 

 

“Rom.8:29-30: 29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren 

verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij 

onder vele broederen. 30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook 

geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij 

gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. 

  

Romeinen 8 geeft aan dat we zijn voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van 

Jezus Christus, en Efeziërs 1 werpt meer licht op wat dat betekent. 

 

“Ef.1:5 en 11: 5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen (adoptie), 

door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil……….. 11 In Hem, in 
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Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het 

voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil;. 

  

Het gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus Christus wordt beschreven in Efeziërs als 

adoptie. Vreemd genoeg staat de bijbelse definitie van adoptie, gevonden in Romeinen 8, in 

dezelfde context als de verzen die betrekking hebben op predestinatie. 

 

“Rom.8:23: En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, 

wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen 

(adoptie), namelijk de verlossing onzes lichaams. 

 

Onze aanneming is gewoon de verlossing van onze corrupte, aardse, fysieke lichamen die 

plaatsvindt wanneer we nieuwe onverderfelijke lichamen krijgen bij de Opname. Het is dus 

duidelijk dat de enige twee passages in de gehele Bijbel, die verwijzen naar predestinatie, 

gaan over zowel de verlossing van de fysieke lichamen van de gelovigen als over  onze 

gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. De verlossing van ons fysieke lichaam gebeurt 

bij de Opname. 

  

“1Kor.15:51-53: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, 

maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de 

laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, 

en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, 

en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 

  

Kortom, het verordineerd zijn heeft niets te maken met onze redding en niets te 

maken met de aardse gebeurtenissen in het leven van een gelovige. Het heeft alles te maken 

met Gods plan om het lichaam van Christus voor te bereiden om te functioneren met 

geestelijke lichamen als zijn vertegenwoordigers in de hemelse gewesten. 

 

Het is gemakkelijk te begrijpen waarom God het lichaam van Christus “tevoren verordineerd” 

heeft om te participeren in de Opname als men Gods bedoelingen begrijpt voor het lichaam 

van Christus. 

 

De opstand van Satan tegen Gods gezag heeft zich gemanifesteerd op twee verschillende 

plaatsen: (1) de hemelen (2) de aarde.  

 

Gods plan om de aarde weer onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus te brengen is 

door middel van het volk Israël.  

 

Zijn plan om de hemel weer onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus te brengen is 

door middel van het lichaam van Christus. 

 

Daarom, terwijl God niet enig individueel persoon heeft voorbestemd om deelgenoot te 

worden van het lichaam van Christus en terwijl God geen van de aardse gebeurtenissen 

voorbestemde die zich voordoen tijdens het verblijf van het lichaam van Christus op de 

planeet Aarde, heeft God het lichaam van Christus tevoren bestemd om te worden uitgerust 

met nieuwe lichamen en draagt zorg voor zijn juiste plaats in de hemelse gewesten. 

 

Dus gaat predestinatie niet over het kiezen van individuele mens om gered te worden. 

Integendeel, het is Gods vastgesteld doel dat al diegenen die ervoor kiezen om in het lichaam 
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van Christus te zijn bij de Opname zullen worden voorzien van nieuwe lichamen om de Heere 

Jezus Christus te dienen in de hemelse gewesten.   


