
Wat ziet God en wat zie jij?





1. Wat zagen de 12 verspieders?



Numeri 13:27-29 (GNB)

27 Ze zeiden: ‘Het is een vruchtbaar land, een 
land van melk en honing; kijk maar naar zijn 
vruchten.

28 Maar het volk dat er woont, is krachtig en de 
steden zijn grote vestingen. Wij hebben er 
zelfs reuzen gezien, nakomelingen van Enak.

29 Bovendien wonen de Amalekieten in het 
zuiden, in de Negebwoestijn, terwijl de 
Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten in 
het bergland wonen en de Kanaänieten langs 
de kust van de Middellandse zee en langs de 
Jordaan.’



Numeri 13:31-33 (GNB)

31 Maar de mannen die met hem waren 
meegegaan, zeiden: ‘Wij kunnen onmogelijk 
tegen dat volk op; ze zijn veel te sterk.’

32 Zij verspreidden onder het volk allerlei 
geruchten en zeiden: ‘In dat land zullen we 
ons nauwelijks staande kunnen houden; de 
mensen die we daar aantroffen, waren erg 
groot

33 en er waren zelfs reuzen, nakomelingen van 
Enak. We voelden ons klein als sprinkhanen 
en zo moeten we er in hun ogen ook hebben 
uitgezien.’



Numeri 14:6-9 (GNB)

6 Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van 
Jefunne, twee van de mannen die Kanaän 
hadden verkend, scheurden van verdriet hun 
kleren.

7 Ze zeiden tegen het volk: ‘Het land waar we 
doorheen zijn getrokken, is prachtig.

8 Als de Heer ons goedgezind is, zal hij ons 
brengen naar dat vruchtbare land, dat land van 
melk en honing, en het aan ons geven.

9 Maar verzet je dan niet tegen de Heer en wees 
niet bang voor dat volk. We kunnen het 
gemakkelijk aan. Hun goden zijn niet in staat 
hen te beschermen, maar de Heer zal ons 
helpen. Wees daarom niet bang.’



2. Wat zag Elisa en wat zag zijn 
knecht?



1 Koningen 6:11-17 (GNB)

11 De koning van Aram wond zich daar heftig 
over op. Hij liet zijn adjudanten roepen en 
vroeg hun: ‘Kunt u me vertellen wie van ons 
heult met de koning van Israël?’

12 ‘Niemand van ons, majesteit,’ antwoordde 
een van hen, ‘de profeet Elisa uit Israël is 
hiervoor verantwoordelijk. Hij weet de koning 
van Israël zelfs te vertellen wat u in uw 
slaapkamer zegt.’

13 ‘Zoek uit waar hij zich bevindt,’ beval de 
koning. ‘Dan laat ik hem gevangennemen.’ 
Toen de koning de melding kreeg dat Elisa in 
Dotan was,

.



1 Koningen 6:11-17 (GNB)

14 stuurde hij er een sterke troepenmacht op af met 
paarden en wagens. Het was nacht, toen zij bij de 
stad aankwamen en haar omsingelden.

15 Toen de dienaar van de profeet de volgende 
ochtend opstond en de deur uitging, ontdekte hij dat 
de stad was ingesloten door een legermacht met 
paarden en wagens. ‘Wat moeten we beginnen, 
mijn heer!’ riep hij uit.

16 ‘Wees niet bang,’ zei Elisa, ‘want aan onze kant 
staan er nog veel meer!’

17 Toen bad hij: ‘Heer, open toch zijn ogen en laat het 
hem zien.’ En de Heer opende de ogen van Elisa’s 
dienaar en tot zijn verbazing zag hij dat de berg vol 
stond met paarden en wagens die om Elisa één 
vuurzee vormden.



3. Wat zag Jezus?



Hebreeën 12:1-3 (GNB)

1 Te midden van zo’n grote kring van geloofsgetuigen 
moeten we dan ook elke zondelast, die ons zo 
gemakkelijk hindert, afleggen en met volharding de 
renbaan aflopen die voor ons ligt.

2 Laten we het oog gericht houden op Jezus, die ons 
op de weg van het geloof is voorgegaan en ons 
naar de volmaaktheid brengt. Om de vreugde die 
voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis op 
zich genomen en de schande niet geteld. Nu zit hij 
aan de rechterzijde van de troon van God.

3 Denk aan hem die zoveel tegenwerking van 
zondaars heeft verduurd. Dat zal u helpen de moed 
niet te verliezen en de strijd niet op te geven.

.



4. Wat zie jij?



Natuurlijk (Vlees) Geestelijk
Natuurlijke, zichtbare wereld staat 
centraal

Geestelijke onzichtbare wereld staat 
centraal

Menselijke overlegging is de 
waarheid

Gods Woord is de waarheid

Menselijke mogelijkheden vormen 
de grens

Gods mogelijkheden zijn de grens

Zoekt tijdelijke geluk Zoekt eeuwig geluk
Zoekt onmiddellijke bevrediging Zoekt eeuwige heerlijkheid
Je verstand, emoties, lichaam 
bepalen

Gods waarheid, innerlijke stem van 
vrede, de Heilige Geest in ons 
bepalen

Hoop is gebaseerd op menselijke 
mogelijkheden

Hoop is gebaseerd op Gods beloften

Commitment gebaseerd op 
veranderlijke dingen (emoties, 
wederkerige voldoening, 
goedkeuring van mensen)

Commitment gebaseerd op 
gehoorzaamheid aan God



Natuurlijk (Vlees) Geestelijk
Voedsel is eten, tijdelijke Voedsel is het Woord van God
Tijdelijke doelen Eeuwige doelen (Alleen in het kader 

van een hoger doel, kun je afzien 
van andere doelen en lijden 
accepteren zoals Jezus en Zijn 
leerlingen)

Geloof (ongeloof, angst) is 
gebaseerd op wat je ziet, begrijpt, 
ervaart

Geloof is gebaseerd op wat God 
zegt, belooft, op Zijn Woord

Mensen behagen God behagen
Blijdschap gebaseerd op wat er 
gebeurt, wat je ziet, ervaart 
(veranderlijk)

Blijdschap in de Heer (wie je bent in 
Hem en wie Hij is in jou, eeuwige 
Koninkrijk van God; 
onveranderlijk)

….. …..



Colossenzen 3:1-17 (NBV)

1 Als u nu met Christus uit de dood bent 
opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar 
Christus zit aan de rechterhand van God.

2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde 
is.

3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt 
met Christus verborgen in God.

4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, 
zult ook u, samen met hem, in luister 
verschijnen.

5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, 
zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en 
ook hebzucht-hebzucht is afgoderij-,



Colossenzen 3:1-17 (NBV)

6 want om deze dingen treft Gods toorn 
degenen die hem ongehoorzaam zijn.

7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo 
geleefd,

8 maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: 
woede en drift, vloeken en schelden.

9 Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en 
zijn leefwijze afgelegd hebt

10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die 
steeds vernieuwd wordt naar het beeld van 
zijn schepper en zo tot inzicht komt.



Colossenzen 3:1-17 (NBV)

11 Dan is er geen sprake meer van Grieken of 
Joden, besnedenen of onbesnedenen, 
barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan 
is Christus alles in allen.

12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn 
heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich 
kleden in innig medeleven, in goedheid, 
bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand 
een ander iets te verwijten heeft; zoals de 
Heer u vergeven heeft, moet u elkaar 
vergeven.



Colossenzen 3:1-17 (NBV)

14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band 
die u tot een volmaakte eenheid maakt.

15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, 
want daartoe bent u geroepen als de leden van 
één lichaam. Wees ook dankbaar.

16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u 
wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle 
wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en 
hymnen voor God en liederen die de Geest u vol 
genade ingeeft.

17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de 
Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door 
hem.

.



5. Wat ziet God?



Efeze 5:25-27, 31-32 (HSV)

25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook 
Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor 
haar heeft overgegeven,

26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen 
met het waterbad door het Woord,

27 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.

31 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten 
en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen 
tot één vlees zijn.

32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog 
op Christus en de gemeente.



Efeze 4:13, 15 (HSV)

13  totdat wij allen komen tot de eenheid van het 
geloof en van de kennis van de Zoon van 
God, tot een volwassen man, tot de maat van 
de grootte van de volheid van Christus,

15  maar dat wij, door ons in liefde aan de 
waarheid te houden, in alles toe zouden 
groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk 
Christus.





Impacting the world 
by growing Gods family

We hebben een passie voor God 
en willen een familie zijn die de liefde, vrede, 

kracht en blijdschap van Zijn Koninkrijk 
doorgeeft aan de mensen om ons heen.


