
WAT ZOU DE REDEN GEWEEST ZIJN 
DAT DE VROUWEN HEM NIET 
HERKENDEN EN OOK DE 
EMMAÜSGANGERS NIET?

Waarom ging ook Johannes de doper 
twijfelen aan de Heer?       

Mattheüs 11:2-6,  Jesaja 35:3-7.



We zien dus dat zij een bepaalde 
voorstelling van de Heer hadden 
en toen dit niet klopte met hun 
gedachten herkenden zij Hem 
niet…………



Afhankelijk van onze 

opvoeding, kerk, omgeving 

vormen wij ook een beeld van 

hoe we God zien.

1.  Een hulpeloze God: staat Hij er ook
bij en kan Hij er niets aan doen. 

2. De afstandelijke God: Hij ziet het wel maar      

maakt zich er niet druk om.

3. Of een God die tot zijn doel komt, ondanks

de mens, met deze wereld.



Zien wij misschien ook God door 
een bepaalde bril? Een God die 

alles in de hand heeft en dat alles 
zo gaat als Hij het wil.

En is dat wel zo?



DIE VAN DEN BEGINNE AAN VERKONDIGT HET EINDE, 

EN VAN OUDS AF DIE DINGEN, DIE NOG NIET 

GESCHIED ZIJN; DIE ZEGT: MIJN RAAD ZAL BESTAAN, 

EN IK ZAL AL MIJN WELBEHAGEN DOEN.

IK HEB HET GESPROKEN, IK ZAL HET OOK DOEN 

KOMEN; IK HEB HET ONTWORPEN, IK BRENG HET OOK 

TOT UITVOERING. 

JESAJA 46:10-11

Laten we eerlijk zijn, wij kunnen 
Gods handelen in deze wereld niet 
altijd begrijpen maar wat Hij van 
ons vraagt is: vertrouw mij, ik kom 
tot mijn Doel.



En Hij heeft dat aan ons bekent 

gemaakt en dat lezen wij in Efeze 1 

Lezen Jesaja 55:8-9 Want Mijn gedachten zijn niet 

uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, 

spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger 

zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan 

uw wegen, en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Door ons het geheimenis van zijn wil te doen 
kennen… om ter voorbereiding van de volheid der 
tijden, al wat in de hemelen en wat op de aarde is 
onder een hoofd, dat is Christus samen te vatten.



Waar nee niet mogelijk 
is heeft ja geen waarde.

Bij God gaat niet alles zo als Hij wil, wel 

onder zijn toelating, want God is wel 

almachtig maar hij heeft als het ware een 

stukje daarvan bij de mens gelegd want hij 

heeft de keuze om ja of nee te zeggen. 



WAAROM HEEFT GOD DAT 

GEDAAN?

God wil toewijding en geen 

onderwerping



Begrijpen wat dat inhoud? Dat de 
mens dus nee tegen God kan zeggen! 

Hij gaf de mens het recht om ja of nee tegen Hem 

te zeggen, ook wanneer dat inhoud dat christenen 

vervolgd en gedood worden. 

Maar dus ook dat hij verantwoordelijk is voor de 

keuze die hij maakt.



God weet niet altijd wat de mens zal doen … 

maar dat Hij aan de hand daarvan zijn wegen 

bepaald om tot zijn doel te komen.

Genesis 22 … nu weet ik dat gij godvrezend zijt en uw 
zoon uw enige mij niet hebt onthouden.

U op de proef te stellen ten einde te weten wat er in je 

hart is Deuteronomium 8: 2 … of gij mijn geboden zou 

onderhouden.

Lucas 13:34-35 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en 

stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen 

willen bijeen vergaderen, gelijkerwijs een hen haar kuikens onder de 

vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? Ziet, uw huis wordt 

aan u over gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, 

totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die 

komt in den Naam des Heeren!



Wat wil ik vanmorgen overbrengen? 

Dat de voorstelling die wij van God hebben altijd 
onvolkomen is en dat wij die moeten blijven toetsen aan de 
bijbel.

Wij hebben gezien dat bij de discipelen de boodschap niet 
doordrong omdat het niet klopte met hun verwachting.

Jezus zal aan deze kant van de eeuwigheid niet alle pijn wegnemen.

Heeft iemand iets anders tegen je gezegd?

Heeft iemand je ervan verzekerd dat God alleen blauwe luchten,

regenbogen en zonnestralen toelaat?

Dan zit die persoon ernaast!

Hij beloofd wel dat Hij bij je zal zijn in moeilijke omstandigheden.



Wat Hij wel gezegd heeft:

Dat wij in de wereld gehaat zullen worden. 

(Johannes 16:18) 

Dat wanneer wij met God rekening 

houden wij vervolgd zullen worden. 

(2 Timotheüs 3:12)



Wij weten, dat degene, die God liefhebben, alle dingen 

medewerken ten goede, namelijk degene, die naar Zijn voornemen 

geroepen zijn.

Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren 

bestemd tot gelijkvormigheid aan zijn Zoon.

En die Hij te voren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; 

en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; 

en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. 

Romeinen 8:28-30.


