


Hebr. 2:8

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

Lucas 11:28 
Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het 
bewaren HSV

Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en 
ernaar leven. NBV21

Horen/Luisteren

Jacobus 1:22
En wees daders van het Woord en 
niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. HSV

Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet 
wat u gehoord hebt ook doen. NBV21



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

Maar wij zien Jezus!   Toch??

Matteüs 13:16
Gelukkig zijn jullie ogen omdat ze zien, 
en jullie oren omdat ze horen! NBV21

Dus wat zegt het Woord?

Horen, Zien en Zwijgen of??



Ontvangen
We zijn God’s werk in 
uitvoering.

In ons zelf:

Door Zijn Woord en Geest.
Horen en Zien = Ontvangen om
zelf te veranderen naar Zijn wil.

Opdracht:
Romeinen 12:2
En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, 
maar wordt veranderd door de vernieuwing van 
uw gezindheid (denken) om te kunnen 
onderscheiden wat de goede , welbehaaglijke en 
volmaakte wil van God is. HSV



Geven en Uitdelen
We zijn God’s werk in         
uitvoering, Zijn handen 
en voeten.

2 Korintiërs 5:18
En dit alles is uit God, Die ons met 
Zichzelf verzoend heeft door Jezus 
Christus, en ons de 
bediening van de verzoening
gegeven heeft. HSV

Matteüs 28:19
Ga dan heen, onderwijs al de volken, 
hen dopend in de naam van de Vader 

en van de Zoon en van de   
Heilige Geest, hun lerend  

alles wat ik u geboden heb in acht te 
nemen. HSV

Lucas 10:3
Ga op weg, en bedenk 
wel: Ik zend jullie als 
lammeren onder de 
wolven. NBV21

1 Johannes 3:18
Kinderen, we moeten niet 
liefhebben met de mond, 
met woorden, maar 
waarachtig, met daden. 
NBV21



Samenvatting
Als we God’s stem horen en naar hem luisteren en zien wat hij voor ons 
gedaan heeft dan gaan wij van wat we hebben ontvangen ook weer 
uitdelen, wij zijn God’s werk in uitvoering, zowel in ons zelf als ook dat Hij 
ons wil gebruiken als Zijn handen en voeten om de verzoening te brengen.

Horen/luisteren                    Jacobus 1:22, Lucas 11:28
Zien Matteüs 13:16, Hebreeën 2:8
Ontvangen Romeinen 12:2
Geven en Uitdelen    2 Korintiërs 5:18, Matteüs 28:19

Lucas 10:3,  1 Johannes 3:18


