
• Genesis 6:9-22   => Noach 

• Genesis 12:1-4   => Abraham 

• Exodus 3:1-14   => Mozes 

• Exodus 35:30-35   => Bezaleël 

• 1 Samuël 3:1-21   => Samuël 

• 1 Samuël 9:1-10:1  => Saul 

• 1 Samuël 16:1-13  => David 

• Jeremia 1:1-10   => Jeremia 

• Ezechiël 2:1-10   => Ezechiël 

• Jona 1:1-3    => Jona 

• Jesaja 49:1-3   => Jezus 

• Mattheüs 4:18-22  => Petrus e.a.  

• Handelingen 9:1-19  => Saulus 

Door God 
geroepen 
voor een 
bepaalde 
taak 



GEROEPEN …………… 
 

Christengemeente Bethel 

8 maart 2015 



Roeping: wat is dat? 

• Van Dale: 
• “het bestemd zijn voor een bepaalde taak” 

• “waartoe men geroepen is of zich geroepen voelt” 

• “innerlijke sterke drang tot een bepaalde taak” 

• ≠ bediening 
• “ambt, post of kerkelijke functie” 

• ≠ talent 
• “natuurlijke begaafdheid, bekwaamheid tot iets” 

• => gave, kundigheid 



Waarom roept God? (1) 

• “De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, 
uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, 
naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een 
groot volk maken, u zegenen en uw naam groot 
maken; en u zult tot een zegen zijn.” 

• Het woord van de HEERE kwam tot mij (Jeremia):   
Voordat Ik u in de moeder schoot vormde, heb Ik u 
gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten 
kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot 
een profeet voor de volken.  



Waarom roept God? (2) 

• “Luister naar Mij, kustlanden, sla er acht op, volken van 
ver! De HEERE heeft Mij geroepen van de moeder 
schoot af, van de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam 
genoemd. Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp 
zwaard, in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij 
verborgen. Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl, 
Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken. Hij heeft tegen 
Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal 
verheerlijken.”  

• “En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee 
broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en 
zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij 
waren vissers. En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en 
Ik zal u vissers van mensen maken.”  



God roept met een doel! 

• Om Zijn kind te worden 

• Om te leven overeenkomstig Zijn wil en bedoeling 

• Om voor Hem een specifieke taak of doel te 
vervullen 
• voor heel je leven, of 

• voor een bepaalde periode, of 

• voor een specifiek moment 

 



Zijn Wij allen geroepen? 
 

“Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”  
Mattheüs 20:16 HSV 

Mattheüs 22:14 HSV 

 



Wij zijn geroepen! 

• “Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft 
Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het 
beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij 
de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 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.” (Romeinen 8:28-30 HSV) 

• Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet 
alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.” 
(Romeinen 9:14-24 HSV) 



Waartoe zijn wij geroepen? 

• “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word 
zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er 
staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.” 
(1 Petrus 1:13-16 HSV) 

• Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 
koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk 
dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de 
deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar 
licht,” (1 Petrus 2:1-10 HSV) 

 

 



Ben ik geroepen? 
 

“Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; 
voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u 

geheiligd.”  
Jeremia 1:4 HSV 



Een ieder wordt geroepen 

• Om kind van God te zijn en zo te leven 

• Om Zijn werken te doen en Hem bekend te maken 

• Om de ‘ander’ lief te hebben als jezelf 

• Om je in alles in te zetten ‘als voor de Heer’ 

 

• Voor een specifieke taak of bediening in Zijn dienst? 

 



Hoe word je geroepen? 

• Door een hoorbare stem en/of een zichtbare 
manifestatie 
• Mozes, Samuël, Ezechiël, Saulus 

• Door het woord van een profeet of een apostel 
• Bezaleël, Saul, David, Petrus (en de andere discipelen) 

• Door de ‘stille’ stem en aandrang van Gods Geest 
• Noach, Abraham, Jona 

 

 



Als God roept …., wat doe ik dan? 

• Heer, dat durf ik niet!      => Hij geeft kracht/moed 

• Heer, dat kan ik niet!      => Hij maakt bekwaam 

• Heer, bent U dat echt?      => Hij bevestigt, dringt aan 

• Heer, ik ben niet geschikt! => Hij heeft je gemaakt 

• Heer, ik wil (dat) niet!      => Hij kent je (weg) 

 

• of 

 

• Heer, hier ben ik (Samuël)! 



Hoe weet je dat ………? 

• jij geroepen bent?  
=> Je weet het omdat je innerlijk overtuigd bent, 
je voelt het met zekerheid. 

 

• een ander geroepen is?  
=> Dat weet je (vaak) niet, je zult moeten 
vertrouwen en erkennen. 

 

• God bepaalt wie Hij waartoe roept! 

• Hoe ga ik/jij met de roeping van anderen om? 

 



Hoe sta ik in mijn roeping? 

• Is de roeping mijn eigendom, of ben ik Zijn eigendom? 

• Ik ben geroepen! Opzij, want ik neem mijn plaats in! 
• Forceer jij je plaats? 

• Moet ieder ander luisteren of wijken 

• Ik wacht tot God mij op mijn plaats brengt (David). 

• Ik ben niet geroepen voor mijn kwaliteiten, ik krijg 
kwaliteiten omdat ik geroepen ben (open handen). 



Hoe vervul je je roeping? 

• Trouw, dienstbaar, met al je kracht en vermogen 
• “als voor de Heer” 

• je bent door Hem geroepen, niet door mensen! 

• Hij baant de weg en maakt bekwaam 

• Voer geen strijd tegen (niet begrijpende) mensen 

• Blijf geven en vertrouwen (ook als je het niet 
begrijpt) 

• Breng je pijn en twijfel bij Hem 
• je roeping volgen is lang niet altijd een pretje (Jeremia) 



Wandel waardig in je roeping 

“Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een 
wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, 
waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, 
met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u 
te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren 
door de band van de vrede: één lichaam en één 
Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van 
uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één 
God en Vader van allen, Die boven allen en door 
allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de 
genade gegeven naar de maat van de gave van 
Christus. (Efeziërs 4:1-16 HSV) 



Geroepen? 
 
God heeft een doel  
met je leven! 




