
God laten zien

• Johannes 1:18 Niemand heeft ooit 
God gezien; de eniggeboren Zoon, Die 
in de schoot van de Vader is, Die heeft 
Hem verklaard (verhaald).



Ben jij op weg 
naar je 

bestemming?



Ben jij op weg naar je bestemming?

• Kent Jezus jou?

• Discipelschap

• Mt 10:25 Het moet genoeg zijn voor de discipel 
dat hij wordt zoals zijn meester



Jezus laat zien wie God is!

• 5:19 Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van 
Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, 
want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op 
dezelfde wijze.

• 5:30 Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik 
hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, 
want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de 
Vader, Die Mij gezonden heeft.



Jezus laat zien wie God is!

• 10:30 Ik en de Vader zijn Één

• 12:49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, 
maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf 
heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat 
Ik spreken moet. En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig 
leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de 
Vader Mij gezegd heeft.

• 14:9 Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader 
gezien



Jezus laat zien wie God is!

• 17:6 Ik heb uw naam geopenbaard aan de 
mensen die U mij uit de wereld hebt gegeven.

• BGT Aan hen heb ik laten zien wie u echt 
bent.



Jezus laat zien wie God is!

• 1e keer, 2:16 Maak niet het huis van mijn Vader 
tot een huis van koophandel

• Actie: reiniging

• 1 Pt 4:17 Want nu is de tijd dat het oordeel 
begint bij het huis van God

• Actie: reiniging



1 Korinte 3:16-17

• Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de 
Geest van God in u woont? Als iemand de tempel 
van God verderft, God zal hem verderven. Want de 
tempel van God is heilig, en dat bent u. 



Reiniging

• Ef 5: 25-27 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, 
zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en 
Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar 
zou heiligen, door haar te reinigen met het 
waterbad door het Woord, opdat Hij haar in 
heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente 
zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij 
heilig en smetteloos zou zijn.



Reiniging

• Mogen wij dan helemaal niets reinigen?

• Jh 13 Toen Jezus de voeten van alle leerlingen 
gewassen had, deed hij zijn kleren weer aan. Hij 
ging bij de leerlingen zitten en zei: ‘Begrijpen jullie 
wat ik gedaan heb? 13Jullie noemen mij ‘meester’ 
en ‘Heer’. En dat is goed, want dat ben ik. 14Ik ben 
jullie Heer en jullie meester, en toch heb ik jullie 
voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook 
elkaars voeten wassen. 15Ik heb jullie het goede 
voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, 
dat moeten jullie ook voor elkaar doen.



God laten zien

• Johannes 1:18 Niemand heeft ooit 
God gezien; de eniggeboren Zoon, Die 
in de schoot van de Vader is, Die heeft 
Hem verklaard (verhaald).


