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uit(ver)kiezen = selecteren
▪ b.v. een kandidaat uitkiezen



uit(ver)kiezen = selecteren
▪ b.v. een kandidaat uitkiezen

voorbestemmen = vooraf bestemmen, voorbeschikken
▪ b.v. prinses Amalia is voorbestemd om koningin te 

worden;
▪ Lat. pre-destinatie = voorbestemming



Bijbelse voorbeelden: 

▪ God koos Abraham uit (Neh.9:7) om via hem alle 
geslachten van de aardbodem te zegenen 
(Gen.12:3);
• uitverkiezing is een exclusief middel om een 

universeel doel te bereiken!
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universeel doel te bereiken!
▪ Izaäk was voor zijn geboorte uitverkoren om zoon 

van de belofte te zijn (Rom.9:7,8);



Bijbelse voorbeelden: 

▪ God koos Abraham uit (Neh.9:7) om via hem alle 
geslachten van de aardbodem te zegenen 
(Gen.12:3);
• uitverkiezing is een exclusief middel om een 

universeel doel te bereiken!
▪ Izaäk was voor zijn geboorte uitverkoren om zoon 

van de belofte te zijn (Rom.9:7,8);
▪ idem Jakob; voordat hij goed of kwaad had 

gedaan (Rom.9:11,12);





Romeinen 8

28 Wij weten nu, 
dat voor degenen die de God liefhebben, 
alle dingen meewerken ten goede, 
voor degenen die 
naar [zijn] voornemen geroepenen zijn.

waarom geroepen? (1Kor.1:24)
antw. vanwege Gods voornemen!



Romeinen 8

29 Want die Hij tevoren kende, 
die BESTEMDE HIJ OOK TEVOREN
tot gelijkvormigen van het beeld van zijn Zoon...

voorbestemd om de positie 
van zijn Zoon te delen!



Romeinen 8

29 ... opdat Hij zou zijn, 
eerstgeborene onder vele broeders. 

Christus de 'erfgenaam' 
▪ wij 'mede-erfgenamen' van Christus (8:17) 
▪ de schepping wacht op de onthulling van de 

zonen Gods (Rom.8:19,21)



Romeinen 8

30 Degenen nu, 
die HIJ TEVOREN BESTEMT, 
dezen roept Hij ook...

eerst voorbestemd
daarna geroepen



Romeinen 8

30 ... en degenen die Hij roept, 
dezen rechtvaardigt Hij ook...

alles Gods werk! 



Romeinen 8

30 ... degenen nu, die Hij rechtvaardigt, 
dezen verheerlijkt Hij ook.

in de toekomst (8:17)



GOD kent 
tevoren

GOD bestemt 
tevoren

GOD roept

GOD 
rechtvaardigt

GOD 
verheerlijkt





1Korinthe 2

7 ... wij spreken Gods wijsheid, 
in verborgenheid die verhuld is...

= het werk dat God vandaag doet
▪ verborgen in de Tenach

Rom.16:25,26; Ef.3:9; Kol.1:26



1Korinthe 2

7 ... DIE GOD VOORBESTEMDE, 
vóór de aeonen
tot onze heerlijkheid...

NBG51: van eeuwigheid





Efeze 1

4 (...) zoals Hij ons UITVERKOOS in Hem 
vóór 's werelds nederwerping
opdat wij zouden zijn 
heiligen en smettelozen 
voor het aangezicht van Hem in liefde

= uitverkoren vóór de geboorte van de wereld



Efeze 1

5 ons TEVOREN BESTEMDE tot zoonstelling
door Jezus Christus, voor Hem, 
naar het welbehagen van zijn wil. 

= voorbestemd om de positie van 
de Zoon te delen (> Rom.8:29)





Efeze 1

10 ... (om) tot in het beheer 
van de volheid van de tijdperken, 
alles samen te vatten in de Christus, 
wat in de hemelen en wat op de aarde is

= in de aeon van de aeonen; Ef.3:21



Efeze 1

10 ... (om) tot in het beheer 
van de volheid van de tijdperken, 
alles samen te vatten in de Christus,
wat in de hemelen en wat op de aarde is

"het al" (= het heelal) zal in de 
Christus worden samengevat!



Efeze 1

11 in Hem in wie ook 
ONS LOTSDEEL werd toebedeeld...

deelhebben aan "de Christus" (als zijn 
lichaam!) is als een lot uit de loterij! 



Efeze 1

11 ... wij die TEVOREN BESTEMD worden 
naar zijn voornemen...



Efeze 1

11 ... die in alles inwerkt 
naar de raad van zijn wil...

Gr. ta panta = het al



Efeze 1

12 opdat we zouden zijn 
tot lof van zijn heerlijkheid...

niets van onszelf
alle ode aan GOD!!!


