
Ontdekgroep 1 november

Samenvatting van de vorige keer:

- schepping

- mens kreeg keuze voor of tegen God

- mens koos tegen God: zonde

- relatie tussen mens en God verbroken

- aan het eind komt het weer goed

Er is dus een kloof. Hoe zou de mens dit weer goed kunnen maken?

Zou God er iets aan kunnen doen en zo ja, wat?

Wie was Jezus?

Johannes 14:1-11
1 ‘Wees niet ongerust. Geloof in God en geloof in mij.

2  Er kunnen veel mensen wonen in het huis van mijn Vader. Als dat niet zo was, zou ik het jullie gezegd 

hebben. Ik ga nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken,

3  en daarna kom ik terug om jullie te halen. Dan zullen ook jullie zijn waar ik ben.

4 En jullie weten de weg naar de plaats waar ik heenga.’ ‘Heer,

5  we weten niet waar u naartoe gaat,’ zei Tomas, ‘hoe kunnen we dan de weg daarheen weten?’

6  ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus. ‘Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij.

7  Als je mij kent, zul je ook mijn Vader kennen. Van nu af aan ken je hem; je hebt hem gezien.’

8  Filippus zei: ‘Heer, laat ons de Vader zien; meer verlangen we niet.’

9  Jezus zei tegen hem: ‘Filippus, nu ben ik zo lang bij jullie, en je kent me nog niet? Wie mij heeft gezien, heeft

de Vader gezien. Hoe kun je dan vragen: Laat ons de Vader zien?

10  Geloof je niet dat ik in de Vader ben, en dat de Vader in mij is? Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik niet op eigen 

gezag, maar op gezag van de Vader die in mij woont en door mij werkt.

11  Geloof mij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Geloof het anders om wat ik doe.

Jezus is de Zoon van God, Jezus is God

Is Jezus betrokken bij de oplossing van het probleem?

Jezus is de weg tot de Vader

Wat kapot was, wordt weer goed gemaakt via Jezus

(“Lord liar lunatic” sluit ook mooi aan hier)

Jesaja 53
13 ‘Mijn dienaar zal slagen; hij zal in aanzien stijgen, de hoogste eer valt hem te beurt.

14  Velen waren verbijsterd, zo mishandeld was hij, zo geschonden, nauwelijks nog een mens.

15  Velen ook zal hij in verbazing brengen, volken en koningen zullen sprakeloos staan: zij zien wat hun niet 

was verteld, zij vernemen waarvan zij nooit hadden gehoord.’

1 Wie van ons hechtte geloof aan wat hij hoorde, wie had oog voor de macht van de Heer?

2  Zijn dienaar schoot op als een jonge stek, als een wortelstok uit dorre grond: vormeloos en zonder 

schoonheid, onooglijk en onaantrekkelijk,

3  door iedereen veracht en verlaten. Een man, getekend door lijden, een man, die weet wat pijn is, een man, 

voor wie men de ogen sluit; verguisd en niet in tel.

4 En toch: hij heeft onze ziekten gedragen, al ons leed op zich genomen. Maar wij zagen hem als een 

uitgestotene, door God geslagen en vernederd.

5  Om onze zonden werd hij doorboord, onder onze schulden vermorzeld. De straf die hij onderging, bracht ons 

de vrede; de wonden die hij opliep, brachten ons genezing.

6  Wij liepen verloren als schapen, ieder van ons ging zijn eigen weg. Maar de Heer heeft hem gestraft, op hem 

kwam de schuld neer, de schuld van ons allen.

7  Gewillig liet hij zich mishandelen, geen woord kwam over zijn lippen. Hij hield zich stil, als een lam op weg 

naar de slachtbank, als een schaap onder de handen van scheerders.



8  Hij werd gevangengenomen, veroordeeld en daarna weggeleid. Geen van zijn tijdgenoten die zich om hem 

bekommerde. Hij werd uit het leven weggerukt, met de dood gestraft om de zonden van mijn volk.

9  Bij misdadigers werd hij begraven, hij kreeg het graf van een booswicht. Toch had hij geen geweld gepleegd, 

en aan bedrog zich niet schuldig gemaakt.

10  Het was de wil van de Heer zijn dienaar te vermorzelen, hem met leed te overladen. Als hij de schuld met 

zijn leven betaalt, zal hij een nageslacht krijgen en lang blijven leven. Gods plan zal door hem slagen.

11  Na al het lijden dat hij doorstaan heeft, zal hij het licht zien, hij zal leven. De Heer zegt: ‘Mijn dienaar kent 

mijn wil, hij is onschuldig. Hij bevrijdt velen van hun schuld en draagt de straf voor hun zonden.

12  Daarom geef ik hem een plaats onder de groten der aarde, ze zullen met hem de macht moeten delen. 

Vrijwillig heeft hij zijn leven gegeven. Men rekende hem tot de misdadigers, maar de zonden van velen 

nam hij op zich en voor misdadigers vroeg hij om vergeving.’

Het was al voorspeld dat Jezus om onze zonde aan het kruis zou sterven

Wat moeten de mensen dan doen?

Handelingen 2
37 Toen ze dit alles gehoord hadden, waren ze verslagen en ze vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 

‘Broeders, wat moeten we doen?’

38  ‘Begin een nieuw leven,’ antwoordde Petrus, ‘en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, 

om vergeving te krijgen van uw zonden; en u zult de heilige Geest als geschenk ontvangen.

39  Want God heeft zijn belofte gedaan aan u en uw kinderen, en aan alle mensen, hoe ver ze ook wonen, aan 

zovelen als de Heer, onze God, roepen zal.’

40  Met nog veel andere woorden legde hij getuigenis af, en hij deed de dringende oproep: ‘Laat u redden uit 

deze verdorven wereld!’

41  Zij die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; die dag sloten zich ongeveer drieduizend mensen bij 

hen aan.

Als je dat gelooft is de reactie om je te bekeren en je te laten dopen. Je zonden worden 

vergeven. Dat is de enige manier waarop het weer goedgemaakt kan worden.

Johannes 3
16  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, 

niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

17  Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen maar om de wereld door 

hem te redden.

18  Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft 

in Gods enige Zoon.

Hand 10:43 Hij is het van wie alle profeten getuigen dat wie in hem gelooft, vergeving krijgt van 

zonden, door zijn naam.’

Als je in Jezus gelooft word je vergeven. En je moet je bekeren.

Romeinen 3
21  Maar nu, in onze tijd, heeft God duidelijk gemaakt dat hij de mens buiten de wet om rechtvaardigt. De Wet 

en de Profeten bevestigen het:

22  God rechtvaardigt de mensen door hun geloof in Jezus Christus, hij spreekt allen vrij die geloven. Er is geen 

verschil meer tussen de een en de ander:

23  alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid.

24  Maar ze worden gerechtvaardigd louter en alleen door zijn goedheid, door de bevrijding die hij gebracht 

heeft in Christus Jezus.

25  God heeft hem opgeofferd, en zo is hij in zijn dood het middel van verzoening geworden voor wie gelooft. 

God heeft zijn rechtvaardigheid getoond, door in zijn verdraagzaamheid aan de zonden uit het verleden 

voorbij te gaan.

26  Nu, in de huidige tijd, toont hij zijn rechtvaardigheid. Zo blijkt hij zelf rechtvaardig en rechtvaardigt hij ook 

ieder die leeft vanuit het geloof in Jezus.


