


Johannes 13
Jezus wast de voeten van de leerlingen

Jezus zei: 

“Jullie zijn Rein”

En toch moesten 

hun voeten 

gewassen worden



TWEE KANTEN VAN VUUR

HEERLIJK EN GEVAARLIJK

HEILIGHEID EN OORDEEL

Vuur verwarmt, Vuur geeft licht, Vuur maakt gezellig.

Vuur verbrandt, verteert en vernietigt. 



Lukas 9:52-55 

Hij (Jezus) stuurde boden voor zich 
uit. In een Samaritaans dorp, waar 
ze kwamen om zijn komst voor te 
bereiden, 53 wilden de dorpelingen 
Hem niet ontvangen, omdat 
Jeruzalem het doel van zijn reis was. 

54 Toen de leerlingen Jakobus en 
Johannes merkten dat Jezus niet 
welkom was, vroegen ze: ‘Heer, 
wilt U dat wij vuur uit de hemel 
afroepen dat hen zal verteren?’ 

55 Maar Hij draaide zich naar hen 
om en wees hen streng terecht. 



In de Bijbel heeft Vuur met loutering te maken

• Vuur brengt scheiding.

• Het Vuur van God is als het 
Woord van God - het 
tweesnijdende zwaard dat 
altijd aan twee kanten snijdt. 

• Vergelijkbaar met een 
rechter die een Oordeel 
uitspreekt: Zowel oordeel als 
ook gerechtigheid is 
geschied.



In brand staan – Maar niet verbranden

Exodus 3:2 

“Mozes zag dat de 

struik in brand 

stond en toch niet 

door het vuur werd 

verteerd.”



2 Koningen 1:9-10

Achazja stuurde een bevelhebber 
met vijftig mannen naar Elia toe. 
Ze troffen Elia aan op de top van 
een berg. De bevelhebber zei: 
‘Godsman, de koning beveelt u 
naar beneden te komen.’ 

10 Maar Elia antwoordde: ‘Als ik 
een godsman ben, laat er dan vuur 
uit de hemel komen om u en uw 
vijftig mannen te verteren.’ 
Hierop kwam er vuur uit de hemel 
dat de bevelhebber en zijn mannen 
verteerde.



Mattheus 3:11,12

Ik doop jullie met water als 
teken van jullie inkeer, maar na 
mij komt iemand die machtiger 
is dan ik; ik ben het zelfs niet 
waard om zijn sandalen voor 
Hem te dragen. Hij zal jullie 
dopen met de heilige Geest en 
met vuur; 

12 Hij houdt de wan in zijn 
hand, Hij zal zijn dorsvloer 
reinigen en zijn graan in de 
schuur bijeenbrengen, maar het 
kaf zal Hij verbranden in 
onblusbaar vuur.’



Onze God is een verterend vuur! 

• OT - Deuteronomium 4:24 • NT - Hebreeën 12:29



God is nooit veranderd. 
Het Verbond is wel veranderd

Johannes 3:16 

Want God had de 

wereld zo lief dat Hij 

zijn enige Zoon heeft 

gegeven, opdat 

iedereen die in Hem 

gelooft niet verloren 

gaat, maar eeuwig 

leven heeft. 



HANDELINGEN 2:1-4

Toen de dag van het Pinksterfeest 

aanbrak waren ze allen bij elkaar. 

2 Plotseling klonk er uit de hemel 

een geluid als van een hevige 

windvlaag, dat het huis waar ze 

zich bevonden geheel vulde. 3 Er 

verschenen aan hen een soort 

vlammen, die zich als vuurtongen 

verspreidden en zich op ieder van 

hen neerzetten, 4 en allen werden 

vervuld van de heilige Geest en 

begonnen op luide toon te spreken 

in vreemde talen, zoals hun door 

de Geest werd ingegeven.



Rom. 12:2 

We moeten ons niet 
aanpassen aan deze 
wereld, maar we moeten 
veranderen door onze 
DENKEN te 
vernieuwen, om zo te 
ontdekken wat God wil 
en wat goed, volmaakt 
en Hem welgevallig is. 



Romeinen 12:1

Broeders en Zusters, met 
een beroep op Gods 
barmhartigheid vraag ik u 
om uzelf als een levend, 
heilig en God welgevallig 
offer in zijn dienst te 
stellen. Dat is de ware 
eredienst die van u wordt 
gevraagd.




