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1 | Algemene roeping
In de Bijbel klinkt de algemene oproep aan alle mensen om zich tot
God te keren. ‘Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde,
want Ik ben God en niemand anders’ (Js45:22a). De Heer Jezus zegt: ‘Kom
naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven’
(Mt11:28). Het is God die de mens oproept een relatie aan te gaan met zijn
Zoon Jezus Christus (1Ko1:9). ‘God dan verkondigt, met voorbijzien van de
tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten
bekeren’ (Hd17:30)
Hoewel Gods oproep tot alle mensen uitgaat, merken we dat Hij
tegelijk het hart van mensen moet openen, zodat ze gehoor geven aan het
evangelie. Een voorbeeld hiervan ontdekken we in het verhaal van Lydia:
‘En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster
uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heer
opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd’
(Hd16:14). We mogen hierbij denken aan het werk dat God vooral door de
heilige Geest doet. ‘Als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van
zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij
geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij
niet meer zult zien’ (Jh16:8-10).
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2 | Bijzondere roeping
Doorheen de Bijbel ontdekken we dat God mensen op een speciale
manier tot zich roept. Zo roept God Abraham van de einde der aarde
(Gn12:1; Js41:8-9; 51:2) en lezen we ook meerdere keren over Israëls
roeping (Js43:1).

2.1

Roeping tot een taak

Het is belangrijk te benadrukking dat Gods roeping niet altijd
verbonden is met de redding van het individu. Hij roept meerdere keren in
het Oude Testament personen voor een belangrijke taak op aarde. Een
voorbeeld hiervan is Cyrus waarvan Jahweh in Js45:4 zegt: ‘Ter wille van
Jakob, Mijn dienaar, Israël, Mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam; Ik
gaf u een erenaam, hoewel u Mij niet kende’. In de Bijbel vinden we
meerdere van deze roepingen die hoofdzakelijk in relatie staan met een
bepaalde opdracht.

2.1.1

De roeping van de profeten

Op gelijke wijze doet Jahweh een beroep op anderen. Hij roept hen
om zijn plannen op aarde uit te voeren. Een bekend voorbeeld hiervan is
de oudtestamentische profeet. Samuël, de eerste profeet volgens de joodse
traditie, ervaart duidelijk aan het begin van zijn leven Gods roeping
(1Sm3:1-2). Van de drie grote profeten Jeremia, Jesaja en Ezechiël
vernemen we dan ook hoe Jahweh hen telkens op een bijzondere manier
roept (Js6:1-3; Jr1:5; Ez2:2-4:7). De profeet Amos kan eveneens zeggen:
‘Toen antwoordde Amos en zei tegen Amazia: “Ik ben geen profeet en ik
ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en moerbeikweker.
Jahweh haalde mij echter achter de kudde vandaan en Jahweh zei tegen
mij: ‘Ga heen, profeteer tegen Mijn volk Israël!”’ (7:14-15).
Ook roept Jahweh zijn profeten om bepaalde handelingen op aarde uit
te voeren. Een bekend voorbeeld hiervan is de profeet Hosea die Jahweh
roept om Gomer tot zich te nemen (Hs1:2).
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2.1.2

De roeping van leiders

Een ander voorbeeld van een roeping vinden we in de verhalen van
Israëls leiders. Concreet is het mogelijk te denken aan Mozes (Ex3:4), Saul
(1Sm9:17) en David (2Sm7:8-9). In het Nieuwe Testament denken we
hierbij aan de apostelen die Christus riep als grondleggers van zijn
gemeente. Vooral in de roeping van de apostel Paulus komt dit duidelijk
tot uiting (Rm1:1-3). Hem had God samen met zijn team geroepen om het
evangelie in Filippi te verkondigen (Hd16:9-10).
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3 | De roeping van de
gelovige
In de Bijbel wordt de roeping van de gelovige met verschillende
facetten verbonden. Algemeen gezien gaat het hierbij om Gods eeuwige
heilsinitiatief dat een plan en een uitnodiging bevat voor iedereen die zich
tot Christus bekeert. Christenen zijn geroepen tot zegen (1Pt3:9), geroepen
tot Gods wonderbare licht (1Pt2:9). Andere teksten spreken hierbij over de
hemelse roeping van de gelovigen (Fp3:14; Hb3:1).
Terecht stelt Jean de Fraine dat heel het christelijke bestaan
samengevat is in deze roeping.1 Paulus duidt de christen dan ook meerdere
keren aan met de term geroepene, alsof beide termen synoniemen zijn
(Rm1:6-7; 8:28; Jd1:1). De roeping van de christen is verbonden met het
tot volmaaktheid brengen van de gelovigen in Christus (Ko1:28).

1

de Fraines 1965, 35.
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4 | De schepping en roeping
Gn1 beschrijft hoe God de schepping schept door te spreken. Hij
spreekt en het gebeurt. Jean de Fraine brengt dit spreken in verband met
de roeping waarover het Nieuwe Testament spreekt:1
‘In de “nieuwe schepping” (Gal. 6,5; vgl. 2 Kor. 5,17: ‘Wie in
Christus is, wordt nieuw geschapen’) van het Nieuwe Verbond
heeft Gods roepend en scheppend woord nog een veel groter
aandeel’

1

Ibid., 31.
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5 | Tijdsstip van de roeping
Uitleggers zien in de volgorde die de apostel Paulus in Rm8:30
handhaaft een chronologische rangschikking: ‘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.’ Vooraan staat de
bestemming of uitverkiezing, daarop volgt de roeping, daarop de
rechtvaardiging en daarop tenslotte de verheerlijking. Een moeilijkheid
duikt op als theologen de plaats van de wedergeboorte en bekering hierin
proberen te bepalen.
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