
Romeinen 8:29
Want die Hij tevoren gekend heeft,

heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons…

Wie geldt dit eigenlijk wat Paulus hier schrijft? Gaat het hier om een select gezelschap, om wat wel genoemd
wordt 'uitverkorenen' waar je al of niet toe behoort? Hoor ter verduidelijking David: 'Mijn gebeente was voor U
niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; uw ogen zagen
mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen
nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal' (Psalm
139:15-17). Als iets duidelijk maakt hoe God aan het begin staat van elk mens, en dat nog voor zijn geboorte, dan
toch wel deze overweldigende woorden. Woorden die hun echo vinden in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld
in: 'Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk
zouden zijn voor zijn aangezicht' (Ef. 1:4). Hoe direct raakt het 'heilig en onberispelijk' uit dit laatste tekstwoord
Paulus' spreken in het gekozen tekstwoord over 'gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons'. Immers is Hij, zijn
beeld, niet 'heilig' en 'onberispelijk'?

Kortom, er mag en moet geconcludeerd worden dat God 'de mens' tevoren (voor zijn ontstaan en geboorte, meer,
voor de grondlegging der wereld) gekend heeft en bestemd heeft - uitverkoren heeft - tot 'gelijkvormigheid aan
het beeld zijns Zoons'. Wie dat tot zich laat doordringen, begrijpt het spreken van David over het kostelijke en
overweldigende van Gods gedachten. Wie de hoofdstukken kent voorafgaand aan het hoofdstuk waaruit het
gekozen tekstwoord komt, die weet dat de spelbederver van dit overweldigend kostbare de zonde en de zondaar
zijn, en dat alleen de weg van het kruis dit wonder van Gods liefde, zijn oorspronkelijke doel met de mens,
toegankelijk maakt. De mens zal wederom geboren moeten worden en zijn oude mens permanent voor gekruisigd
moeten houden. Zo bepaalt het tekstwoord van deze week een ieder die zegt deze weg gekozen te hebben bij een
helaas wat vaak binnen het christelijk geloof ondergesneeuwde zaak, in de wereld weergegeven in de ons allen
vast wel bekende uitdrukking 'noblesse oblige' - adeldom verplicht.

Wat dit laatste bedoelt? Dat we niet alleen instemmen met het kostelijke en overweldigende van Gods gedach-
ten zoals naar voren komend in het gekozen tekstwoord, maar dat het ons doet beseffen dat wij na onze keuze
voor Jezus Christus onze blik op Hem gevestigd moeten houden, zó, dat we invulling geven in en door ons da-
gelijks leven aan het woord dat zegt: 'En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de
heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijk-heid, im-
mers door de Here, die Geest is' (2 Cor. 3:18). Er is in deze een wisselwerking tussen God en mij. Het doet mij
steeds vragen in alle omstandigheden en situaties: Here wat wilt Gij dat ik doen zal. Ofwel, leef ik Christus met
het oog op zijn doel: verheerlijking (vers 30)?

Gebed
Hoe overweldigend en kostelijk zijn uw gedachten jegens ons. Hoe vol van perspectief en liefde. Van voor de
grondligging der wereld gedacht en gewild door U voor Uw Zoon. Bedoeld om Hem gelijkvormig te worden,
heilig en onberispelijk - één. Dat wij in antwoord hierop onze blik op U, Drie-enig God, gericht houden, open
voor Uw leiding. Dat ons leven geleefd mag worden met het oog op Uw uiteindelijk doel voor ons: verheerlijking.
U komt toe alle lof, eer en aanbidding. Amen.
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