
 

Proefje: Het ei dat altijd in het water valt 

Een krachtige objectles over w.at er gebeurt als God mensen roept en het wonderlijke feit dat niets 
ons kan scheiden van Zijn liefde. 

 

Bijbeltekst: Romeinen 8:31-39 (basisbijbel) 

Niets kan de kinderen van God scheiden van Gods liefde 
31Wat moeten we dan nog zeggen? Als God vóór ons is, wie kan ons dan nog kwaad doen?  32God 
heeft zelfs zijn eigen Zoon aan ons gegeven. Dan zal Hij ons toch zeker ook al het andere geven dat 
we nodig hebben? 33Wie zal de mensen die door God zijn uitgekozen, nog ergens van kunnen 
beschuldigen? God Zelf heeft hen vrijgesproken van schuld! 34Wie zal hen dan nog kunnen 
veroordelen? Want Christus is voor ons gestorven [ en heeft zo onze straf op Zich genomen ]. En wat 
nog veel beter is: Hij is uit de dood opgestaan! Nu zit Hij naast God en Hij komt voor ons op. 35Wie [ 
of wat ] zal ons dan nog kunnen losmaken van de liefde van Christus? Moeilijkheden, problemen, 
vervolging, gebrek aan eten, gebrek aan kleren, gevaar, de dood? 36Het is zoals in de Boeken staat 
opgeschreven: "Omdat we in U geloven zijn we de hele dag in levensgevaar. De mensen behandelen 
ons als schapen die geslacht gaan worden." 37Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan 
overwinnaars, dankzij Hem die van ons houdt. 38Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen 
engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, 39geen macht uit 
de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. 
Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer. 

 
Video: 
Je moet deze video even bekijken https://youtu.be/q2KEYWPML5o. 

Op het eerste gezicht lijkt het onmogelijk dat het ei altijd in het water valt. Maar als je het eenmaal 
hebt gezien, blijkt het onmogelijke realiteit te zijn.  

Als God je roept, kom je altijd op je plaats terecht. Geen obstakel haalt je tegen.  

  



Een aantal mensen in de Bijbel die Gods roeping ervaren: 

- David, die van een kleine herder jongen de koning van Israël werd. 
- Jona, die de verkeerde kant opging, maar uiteindelijk op de juiste plek terecht kwam. 
- Abram, die geroepen werd om naar een nieuw en onbekend land te gaan. 
- Mozes die Gods roepstem gehoorzaamde en de Israëlieten naar het beloofde land bracht. 
- Esther, die geroepen werd om haar volk te redden in een tijd van grote nood. 
- Ruth, die een innerlijke roep volgde en deel werd van de stamboom van Jezus. 
- Saul, die geroepen werd om de eerste koning van Israël te worden. 
- Jeremia die op jonge leeftijd geroepen werd om een profeet te zijn. 
- Saulus die geroepen werd om de apostel Paulus te worden. 
- De discipelen die door Jezus geroepen werd om zijn volgelingen te zijn. 

Al deze mensen (en vele meer) volgden Gods roepstem op hun leven en eindigde in de juiste plek. Net 
zoals het ei altijd in het water valt. Bijzonder, hé? Ga jij ook God roepstem volgen? Ben jij niet 
benieuwd naar waar het naar toe zal leiden? 

 


