
 

 

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 24 april 2022 
 
Prediker: Christiaan Vos 
 

Titel: Er zit waarde in het onzichtbare 

 
Bijbelteksten: Hebreeën 11:24-28 (Het Boek) en Johannes 20:24-29 (NBG51) 

 
Hebreeën 11:24-28 – Mozes zijn identiteit is dat hij hoort bij een volk van ongeziene slaven.  
 
Omdat Mozes op God vertrouwde, wilde hij, toen hij volwassen was geworden, niet voor een zoon 
van de dochter van de farao worden aangezien. Hij wilde liever met het volk van God slecht 
behandeld worden dan tijdelijk genieten van de zonde. Hij vond het lijden voor Christus meer 
waard dan al de rijkdom van Egypte, want hij verwachtte dat God hem daarvoor zou belonen. In 
dat vertrouwen verliet hij Egypte en was niet bang voor de woede van de farao. Hij liet zich niet 
van de wijs brengen, het was alsof hij steeds de onzichtbare God zag. Omdat hij op God 
vertrouwde, zei Mozes tegen de Israëlieten dat zij een lam moesten slachten en het bloed ervan op 
de deurposten van hun huizen moesten strijken. Dan zou de doodsengel hun oudste kinderen niet 
doden, maar alleen die van de Egyptenaren.  
  
Johannes 20:24-29 - Jezus identificeert zich door zijn wonden 
 
En Tomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen, toen Jezus daar kwam. De 
andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik 
in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn 
hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na acht dagen waren zijn discipelen weer 
in het huis en Tomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun 
midden en zeide: Vrede zij u! Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen 
en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Tomas 
antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien 
hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven. 
 
*********************************************************  
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer, 
 
Geloven in wat we niet zien, Tomas had er duidelijk moeite mee. Is het niet bijzonder dat het 
getuigenis dat hij erna tot Jezus uitspreekt (‘Mijn Heer en mijn God”) tot op vandaag, 2000 jaar 
later, anderen helpt om te geloven in wat nog niet zichtbaar is? 
 
Getuigen van wat God doet in mensenlevens kan anderen enorm helpen. Dat kan in het groot, 
maar misschien nog wel sterker in het klein zoals in ontspannen één-op-één-gesprekken of in 
kleine kringen…  
 
Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team 
 
******************************************************** 
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.  
 



 

 

Exodus 3:11-12, 2 Korintiërs 4:18, Kolossenzen 1:15-16, 2 Koningen 6:14-17, Romeinen 1:20,  
Hebreeën 1:1-3, 1 Timoteüs 1:17  
 
 

******************************************************** 
ENKELE OPMERKINGEN  
 

Deze zondag sprak Christaan Vos over de waarde die er zit in het onzichtbare. We lezen in 
Johannes 20 over de ontmoeting tussen Jezus en Tomas. Na het zien en aanraken van de wonden 
van Jezus werden zijn ogen geopend Hier sprak Jezus 'de zaligspreking van de opstanding': Zalig 
wie niet zien en toch geloven.  

 

Waar we soms verlangen om Jezus te zien met eigen ogen, leert Jezus ons dat je zalig bent als je 
zelfs gelooft terwijl je niet ziet. In de geschiedenis van de opstanding wordt geloven en zien ook 
aan elkaar gekoppeld. Zien lijkt voor Tomas de enige modus om te gaan geloven. Jezus toont hem 
Zichzelf, maar richt Tomas’ aandacht vervolgens op ‘ongezien geloven’. 

 

Zo lezen we over Mozes in Hebreeen 11:24-27 dat hij volhardde in zijn geloof ‘als zag hij de 
Onaanzienlijke’. De Onzichtbare is een omschrijving van God Zelf. Bij de eerste ontmoeting slaat 
Mozes zijn handen voor zijn gezicht. Als God voorbijgaat bedekt God zelf het gelaat van Mozes. 
Zien lijkt in Hebreeën hoog aangeslagen, Mozes volhardde alsof Hij zag. Het onzichtbare is het 
onbegrijpelijke. Naarmate ik minder van God begrijp, moet ik meer vertrouwen.  

 

In de Bergrede refereert Jezus drie keer aan het verborgene. De God die in het verborgene is. God 
die in het verborgene ziet. Jezus zegt niet: Houd het kwade uit het zicht; dat doen we allemaal van 
nature. Maar Jezus roept juist op om het goede dat je doet uit het zicht te houden. Kies ervoor ook 
krachtig te zijn in je binnenkamer!  

 

De plek waar God alleen is met jou. Juist in het verborgene is God te ontmoeten. Als generatie die 
het goede wat we doen zo graag de Bühne geven, mogen we terugkeren naar het goede doen om 
God te eren. Liever dan het goede doen omwille van de bevestiging die we willen ontvangen. Dat 
God ziet mag ons genoeg zijn. Het is een geruststellend idee dat God het waarneemt en dat is 
genoeg. 

 
 
********************************************************* 
LIEDEREN 
 
Daar juicht een toon 
461 – Mijn Jezus, mijn Redder 

843 – Vaste hoop 
687 – Heer, wijs mij Uw weg 
697 – Al wat ik ben 
What a beautiful name – Hillsong 
 
********************************************************** 
GESPREKSVRAGEN 



 

 

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt 
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen 
zijn. 
 
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in 
jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst 
en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, 
hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 
 
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je 
leven aan het doen is: 
a. in het lezen van de Bijbel (Woord) 
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed) 
c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending) 
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg) 
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen). 
 
3. Lees met elkaar, ieder voor zich, Johannes 20:24-29 in stilte. Wat in deze tekst springt er voor 
jou uit? Waarom? Bespreek met elkaar welk woord of welke frase jou aanspreekt. 
 
4. We kennen allemaal de uitspraak: ‘eerst zien, dan geloven’. Een hele begrijpelijke en menselijke 
reactie die we teruglezen in het gesprek met Tomas. Hoe is dit voor jou? Hoe moeilijk of makkelijk 
is het voor jou om te geloven zonder te zien? Waarom leert Jezus dat we zalig zijn als we geloven, 
juist wanneer we niet zien? 

 

5. Mozes volhardde in zijn geloof ‘als zag hij de Onaanzienlijke’. Wat kunnen wij van Mozes leren 
voor ons persoonlijke geloofsleven? Op welke manier kunnen wij ons oog gericht houden op Jezus, 
terwijl we Hem niet letterlijk kunnen zien?  
 
6. We leven in een tijd waar we heel makkelijk onszelf kunnen laten zien aan de wereld. In 
hoeverre doe je de goede dingen om gezien te worden door anderen? In hoeverre is het genoeg 
voor jou dat God ziet wat je in het verborgene doet?  
 
7. Jezus roept ons op om de God die in het verborgene ziet, op te zoeken in onze eigen 
binnenkamers.  Hoe goed lukt het om doordeweeks in de drukte van het leven momenten te 
nemen om heel bewust stil te worden en God te zoeken? Wat is voor jou een fijne manier om die 
momenten met God in het verborgene door te brengen? Hoe kan de kring je daarin 
aanmoedigen/helpen? 
 
 
**************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE     
 
Onze Vader, dank U wel dat we op U mogen vertrouwen en in U mogen geloven, terwijl we U nog 
niet met eigen ogen kunnen zien. Help ons om te volharden en ons oog gericht te houden op U. 
Help ons om aandacht te besteden aan de binnenkamer van ons hart.  Alleen U kunt zien wat er in 
ons binnenste leeft. Mogen we U eren in het onzichtbare en geen waarde hechten aan wat 
mensen van ons denken, die alleen de buitenkant zien. Om met de woorden uit 1 Timoteüs 1:17 te 



 

 

spreken: Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en 
glorie tot in alle eeuwigheid. Amen. 
 
****************************************************  


