
Ontmoeten



Met wie zou je 
graag een keer
afspreken?



Kom tot Mij

allen die vermoeid en belast bent, en Ik 
zal u rust geven.

Neemt mijn juk op u en leert van Mij, 
want Ik ben zachtmoedig en nederig van 
hart, en u zult rust vinden voor uw zielen;

want mijn juk is zacht en mijn last is licht.



Kom tot Mij:

Wonderbaar
Raadsman
Sterke God

Eeuwige Vader
Vredevorst
Nazoreeër

Pionier
Timmerman
Onze Borg
Immanuel



Namen in de Bijbel

• Hebben een duidelijke

betekenis.

• Worden soms verandert.

• Door God van te voren

gegeven. 

• God kan niet liegen….



Wonderbaar



Wonderbaar

Hij is een God Die wonderen doet (Ps 

77:15)

Kinderlijke verwondering (Mt18:2-3)

De Heer geeft niet altijd uitleg, maar 

verwondering.



Wonderbaar

JA

Dagelijkse verwondering van Wie de Heer is en

van Zijn werk in en om je heen. 

NEE

Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van 

mensenhanden: 

zij hebben een mond, maar spreken niet;

zij hebben ogen, maar zien niet;

zij hebben oren, maar horen niet;

zij hebben een neus, maar ruiken niet;

hun handen, die tasten niet;

hun voeten, die gaan niet;

er komt geen geluid uit hun keel.

Laat wie ze maken hun gelijk worden,

al wie op hen vertrouwt. (Ps115:6-8)



Raadsman



Raadsman

In de Heer Jezus woont de alle volheid van God (Kol 2:9)

Alle  dingen zijn in, door en tot Hem geschapen. (Kol1:16)

Voor Hem was er geen raadsman (Rom 11:33-34)

Hij weet wat er in de mens is (Joh 2:24-25)

Hij kan meelijden (Hb 2:17, 18; 4;15)

Ps 139



Raadsman

JA

Ik onderwijs u en leer u de weg die u 

moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u. 

(Ps 32:8)

Spreek want u knecht hoort (1Sam3:9)

NEE

Ik weet, HEERE, dat het niet aan de mens 

is zijn weg, dat het niet aan een man is 

zijn gang te bepalen en zijn voetstappen 

te richten. (Jr 10:23)

Uw volksgenoten zeggen echter: De weg 

van de Heere is niet recht, terwijl hun 

eigen weg niet recht is! (Ez33:17)



Sterke God



Sterke God

Hij draagt alle dingen door het woordt van Zijn kracht (Hb 

1:3)

Want hoewel Hij gekruisigd is door zwakheid, leeft Hij toch

door de kracht van God. Ook wij zijn immers zwak in Hem, 

maar zullen ten opzichte van u leven met Hem, door de 

kracht van God. (2Kor13:4)



Sterke God

JA

Want de ogen van de HEERE trekken over 

de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen 

aan hen van wie het hart volkomen is met 

Hem. (2Kr16:9)

NEE

Ef 2:1-2

Want toen wij nog krachteloos waren, is 

Christus op de bestemde tijd voor 

goddelozen gestorven. (Rm5:5)

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in 

Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel 

vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 

(Joh15:5)



Eeuwige Vader



Eeuwige Vader

Volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt

heeft in Christus Jezus, onze Heere. (Ef3:11)

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, 

zond God Zijn Zoon….(Gal4:4)

Hij staat boven de tijd (Jh 7:6; 8:20)



Eeuwige Vader

JA

Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met 

een heilige roeping, niet overeenkomstig 

onze werken, maar overeenkomstig Zijn 

eigen voornemen en genade, die ons 

gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden 

der eeuwen, (2Tm1:9)

En wij weten dat voor hen die God 

liefhebben, alle dingen meewerken ten 

goede, voor hen namelijk die 

overeenkomstig Zijn voornemen geroepen 

zijn. (Rm8:28)

NEE

Vertrouw niet op edelen, op het 

mensenkind, bij wie geen heil is.

Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug 

tot zijn aardbodem; op die dag vergaan zijn 

plannen.

Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn 

hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de 

HEERE, zijn God,

(Ps 146:3-5)



Vredevorst



Vredevorst

De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de 

uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in 

eeuwigheid. (Jes 32:17)

….uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus

en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 

(Jh 20:19)

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij

God door onze Heere Jezus Christus. (Rm5:1)



Vredevorst

JA

Goedertierenheid en trouw ontmoeten 

elkaar, gerechtigheid en vrede kussen 

elkaar. (Ps 85:11)

NEE

De goddelozen, zegt mijn God, hebben 

geen vrede! (Js 57:21)



De Nazoreeër

Mat. 2:23
Joh. 1:46
Joh. 19:19
Hnd. 22:8



Pionier

Heb.12:2
Heb.10:20



Timmerman

Mk. 6:3



Borg

Heb.7:22
Heb.7:25



Immanuel

Mat. 28:20



Kom tot Mij

allen die vermoeid en belast bent, en Ik
zal u rust geven.

Neemt mijn juk op u en leert van Mij, 
want Ik ben zachtmoedig en nederig van 
hart, en u zult rust vinden voor uw zielen;
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.


