


Hebr. 2:8-9

8 U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen;
alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij 
niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen 
zijn, 9 maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, HSV.

1 Zien
2 Zicht
3 Inzicht
4 Focus



Zien
Zien is het zintuiglijk waarnemen van 
beelden, oftewel visuele waarneming.

Nu zien wij echter nog niet dat Hem 
alle dingen onderworpen zijn

Zien Kan ook duiden op het indirect waarnemen van 
mentale beelden.
Blep-o = zien/onderscheiden met het natuurlijke oog maar 
ook mentaal onderscheidingsvermogen, begrip, bevatten,
ontdekken en observeren.

Maar wij zien Jezus



Zicht
De afstand die je kunt kijken door de lucht.

Maar ook geestelijk gaat dit op, waardoor laten we ons zicht
beïnvloeden, nieuws, social media,
of God’s Woord en Zijn aangezicht zoeken, tijd met hem doorbrengen.

Wij beïnvloeden ons zicht door de keuzes die we maken en waar we 
naar kijken, als je God’s perspectief wilt zien maar je alleen vult met de 
dingen van het natuurlijke, het “nieuws”, social media etc. Zal je zicht
op Hem in dichte mist belanden.

In plaats daarvan:

Zie uit naar de Heer en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
Psalm 105:8 NBV21

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen 
naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij 
zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 
Johannes 16:13 NBV21



Inzicht
De Ethiopische kamerling had wel zicht op God, hij was naar Jeruzalem 
geweest om te aanbidden maar had geen inzicht in God’s heilplan.

De Heilige Geest sprak tot Filippus:

En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen.
En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: 
Begrijpt u ook wat u leest?
Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst?

God gebruikte Filippus om aan de kamerling Jezus te openbaren, te laten zien.

De kamerling zag door openbaring dat Jezus de
Messias is en zijn reactie was:

En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: 
Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden?
Handelingen 10:29,30,31,36 HSV

Zie ook de toespraak van Petrus op de eerste pinksterdag Hand 2:14-38



Focus Maar wij zien Jezus

Het is belangrijk om onze focus op Jezus te 
houden als we de dingen willen zien vanuit 
Zijn perspectief.
Durven we Hem te vertrouwen en onze 
ogen van het zienlijke, natuurlijke, af te 
halen en te vertrouwen op God’s Woord en 
op Hem?

What you see is what you get..
Waar we naar kijken zal ons deel zijn.

Als we onze focus als eerste op God hebben 
zal Hij ook voor al het andere zorgdragen.

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en 
zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere 
dingen je erbij gegeven worden.
Matteüs 6:33 - NBV21

https://dailyverses.net/nl/matteus/6/33


Ten Slotte Als we om ons heen kijken met onze natuurlijke ogen     
dan zien we nog niet dat alles aan Jezus 
onderworpen is. Hebreeën 2:8-9 laat ons zien dat wij 
door alles heen Jezus kunnen zien.

Het is belangrijk om onze ogen af te halen van de      
dingen van de Wereld en op Hem te zien.

Als wij Hem zoeken zal hij ons 
zicht geven op de dingen die 
er werkelijk toe doen en ons

ook geven wat we nodig 
hebben.
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Relatie of prestatie?
Kerk of werk?
Verbond of contract?
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