God leren kennen

De wijze roeme niet in zijn wijsheid, en de sterkte roeme niet op zijn kracht en de rijke roeme niet in zijn
rijkdom, maar wie roemen wil, roeme hierin dat hij verstand heeft en mij kent (Jer. 9:23)

Wat is jouw motivatie wanneer je de Bijbel leest?


Tekst vinden ter bemoediging



Kracht vinden om de dag door te komen



Omdat het van je verwacht wordt



Omdat je het interessant vindt



Omdat je meer eigenschappen van God wilt ontdekken



…

Je kunt veel kennis over God bezitten, zonder kennis van God

Waarom God leren kennen


Alzo lief heeft God de wereld gehad opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Joh.
3:16)



En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die U gezonden hebt (Joh. 17:3)



Deze is de waarachtige God en het Eeuwige leven (1 Joh. 5:20)



In kennis van God heb Ik behagen en niet in brandoffers (Hos. 6:6)

Het is een verlangen van God!

Hoe openbaart Zich

en niemand weet Wie de Zoon is dan de Vader, en
Wie de Vader is dan de Zoon, en hij aan wie de
Zoon het wil openbaren (Luk 10:22).

God openbaart Zichzelf

Hoe openbaart Zich

God openbaart Zich in de Bijbel

God openbaart Zich in Zijn Zoon

God openbaart Zich in de Bijbel



God bestaat in Zichzelf

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht (Gen.
1:3)

God openbaart Zich in de Bijbel



God bestaat in Zichzelf

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht (Gen.
1:3)

Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo
heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te
hebben in Zichzelf (Joh. 5:26)

God openbaart Zich in de Bijbel



God bestaat in Zichzelf



God is onveranderlijk

Al voor de bergen geboren waren en U de aarde
en de wereld voortgebracht had, ja, van
eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God (Ps. 90:2)

God openbaart Zich in de Bijbel



God bestaat in Zichzelf



God is onveranderlijk

Al voor de bergen geboren waren en U de aarde
en de wereld voortgebracht had, ja, van
eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God (Ps. 90:2)

…en hebben zij de heerlijkheid van de
onvergankelijke God vervangen door een beeld
dat lijkt op een vergankelijk mens… (Rom. 1:23)

God openbaart Zich in de Bijbel



God bestaat in Zichzelf



God is onveranderlijk (plannen, waarheid, liefde, wezen, karakter)

Al voor de bergen geboren waren en U de aarde
en de wereld voortgebracht had, ja, van
eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God (Ps. 90:2)

…en hebben zij de heerlijkheid van de
onvergankelijke God vervangen door een beeld
dat lijkt op een vergankelijk mens… (Rom. 1:23)

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van
boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij
Wie geen verandering is, of schaduw van omkeer
(Jak. 1:17)

God openbaart Zich in de Bijbel



God bestaat in Zichzelf



God is onveranderlijk (plannen, waarheid, liefde, wezen, karakter)

Al voor de bergen geboren waren en U de aarde
en de wereld voortgebracht had, ja, van
eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God (Ps. 90:2)

…en hebben zij de heerlijkheid van de
onvergankelijke God vervangen door een beeld
dat lijkt op een vergankelijk mens… (Rom. 1:23)

Ik ben die Ik ben (Ex. 3:14)

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van
boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij
Wie geen verandering is, of schaduw van omkeer
(Jak. 1:17)

God openbaart Zich in Zijn Zoon

Niemand heeft ooit God gezien. De eniggeboren
Zoon Die in de schoot van de Vader is, Die heeft
Hem verklaard (Joh. 1:18)

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de
Eniggeboren van heel de schepping (Col. 1:15)

Jezus zei tegen hem…Wie mij gezien heeft, heeft
de Vader gezien (Joh. 14:9)

Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de
afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen
draagt…(Hb. 1:3)

Want God die gezegd heeft dat het licht uit de
duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze
harten geschenen heeft tot verlichting met de
kennis van de heerlijkheid van God in het
aangezicht van Jezus Christus (2 Cor. 4:6)

God openbaart Zich in Zijn Zoon (OT)

Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u
sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld
moest worden wat over Mij geschreven staat in
de Wet van Mozes en in de profeten en in de
Psalmen (Luk 24:44)

En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde
hun uit wat in al de Schriften over Hem
geschreven was (Luk 24:27)

God openbaart Zich in Zijn Zoon

Voor God staat Zijn Zoon op nr. 1

God openbaart Zich in Zijn Zoon



God heeft de wereld door Zijn Zoon geschapen

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in
de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar
zijn en die onzichtbaar zijn: tronen,
heerschappijen, overheden of machten; alle
dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen
(Kol 1:16)

God openbaart Zich in Zijn Zoon



God heeft de wereld door Zijn Zoon geschapen



God verlost de wereld door de Zoon

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft (Joh. 3:16)

Hem heeft God openlijk aangewezen als middel
tot verzoening door het geloof in Zijn bloed (Rom.
1:24)

God openbaart Zich in Zijn Zoon



God heeft de wereld door Zijn Zoon geschapen



God verlost de wereld door de Zoon



God veroordeeld de wereld door de Zoon

…omdat Hij een dag heeft vastgesteld, waarop Hij
de wereld rechtvaardig zal oordelen door een
Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan
heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem
uit de doden te doen opstaan. (Hd. 17:31)

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft
heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat
allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren (Joh.
5:22, 23)

God openbaart Zich in Zijn Zoon



God heeft de wereld door Zijn Zoon geschapen



God verlost de wereld door de Zoon



God veroordeeld de wereld door de Zoon



God is verheerlijkt in de Zoon

Toen hij dan naar buite gegaan was, zei Jezus: Nu
is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in
Hem verheerlijkt (Joh. 13:31)

God openbaart Zich in Zijn Zoon



God heeft de wereld door Zijn Zoon geschapen



God verlost de wereld door de Zoon



God veroordeeld de wereld door de Zoon



God is verheerlijkt in de Zoon

Alles wat God doet, doet Hij voor en door de Zoon

God openbaart Zich in Zijn Zoon



God heeft de wereld door Zijn Zoon geschapen



God verlost de wereld door de Zoon



God veroordeeld de wereld door de Zoon



God is verheerlijkt in de Zoon

Alles wat God doet, doet Hij voor en door de Zoon

Wat is de reden achter alles wat jij doet?

Aan wie openbaart God Zich?



De godvrezende
Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie
Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun
bekend (Ps. 25:14)

Aan wie openbaart God Zich?




De godvrezende
De reinen van hart

Zalig zijn de reinen van hart, want zij
zullen God zien (Mat. 5:8)

Aan wie openbaart God Zich?



De godvrezende



De reinen van hart



De kinderlijke

In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik
dank U, Vader, Heere van de hemel en
van de aarde, dat U deze dingen voor
wijzen en verstandigen verborgen hebt,
en ze aan jonge kinderen hebt
geopenbaard.

Aan wie openbaart God Zich?



De godvrezende



De reinen van hart



De kinderlijke

Ja, Vader, want zo was het Uw
welbehagen. Alle dingen zijn Mij
overgegeven door Mijn Vader; en
niemand kent de Zoon dan de Vader, en
niemand kent de Vader dan de Zoon, en
hij aan wie de Zoon het wil openbaren.
(Mt 11:25-28)

Aan wie openbaart God Zich?



De godvrezende



De reinen van hart



De kinderlijke



De gehoorzame

Wie Mijn geboden heeft en die in acht
neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie
Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader
liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en
Mijzelf aan hem openbaren. (Jh. 14:21)

Het kost je wat om God te leren kennen

Maar wat winst voor mij was, dat heb ik
om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja
beslist, ik beschouw ook alles als schade
vanwege de voortreffelijkheid van de
kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om
Wie ik dat alles als schade ervaren heb.
En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik
Christus mag winnen (Fp. 3:8)

…opdat ik Hem mag kennen, en de kracht
van Zijn opstanding en de gemeenschap
aan Zijn lijden…(Fp. 3:10)

Ik zal u de jaren vergoeden die de
veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de
zwermspinkhaan en de trekspinkhaan
hebben opgegeten….

God is een God van nieuwe kansen

Dan zult u overvloedig en tot verzadiging
eten en de Naam van de Heere uw God
prijzen Die wonderlijk met u heeft
gehandeld (Joel 2:25, 26)

Vragen

Vragen

Lees Kol. 1:15-19

Lees Jesaja 42:2-4

1. Wat vertelt dit over de Here Jezus?

1. Wat lees je over de Zoon?

2. Welke eigenschappen vind ik van
Hem?

3. Wat houdt dit voor mij persoonlijk in?

Kun je ervaringen met elkaar delen over
jouw kennis van God?

