Wie is God?
Wij hebben allemaal zo onze eigen beelden en gedachtes als wij aan God denken. De een ziet God als
onze Vader, de ander ziet God voornamelijk als de Koning. Waarschijnlijk zeggen de woorden die
jullie net op het papier hebben geschreven veel over hoe jullie God zien. Vandaag gaan we kijken
naar wat enkele teksten uit de bijbel ons over God leren. Wie is God? Het antwoord op deze vraag
kunnen we krijgen door simpelweg in de bijbel te lezen.
Bespreek eerst de volgende vragen:
- Wie is God voor jou? Waar baseer je dat op? Is dit terug te vinden in de woorden die je net
opgeschreven hebt?
Lees nu de volgende teksten goed met elkaar door en bespreek wat de teksten jullie over God leren.
Neem de tijd om bij een tekst stil te staan. Schrijf nieuwe woorden steeds op het papier.
Gebruik eventueel tijdens het lezen de volgende tekens:
↑
Dit zegt iets over God
↓
Dit zegt iets over de mens
?
Dit begrijp ik niet
!
Dit is belangrijk
+
Dit vind ik mooi
Dit vind ik irritant
Genesis 17:1-8
1 Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de
Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. 2 Ik wil met jou een
verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.’ 3 Abram boog zich diep neer en
God sprak: 4 ‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken. 5 Je zult
voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. 6 Ik zal je
bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen
koningen zijn. 7 Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties,
een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. 8 Heel Kanaän, het land
waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal
hun God zijn.’
-

Wat vertelt deze tekst jullie over God? Wist je dit al? Geloof je het?

Psalm 139: 1b-18
1 H E E R , u kent mij, u doorgrondt mij, 2 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn
gedachten. 3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.
4 Geen woord ligt op mijn tong, of u, H E E R , kent het ten volle. 5 U omsluit mij, van achter en van
voren, u legt uw hand op mij. 6 Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.
7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 8 Klom ik op naar de
hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.
9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, 10 ook daar
zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.

11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 12 ook dan
zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als
het licht.
13 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. 14 Ik loof u voor het
ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het
diepst van mijn ziel.
15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn
wezen voor u geen geheim. 16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol
opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, 18 ontelbaar veel, meer dan er
zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.
- Wat leert deze tekst jullie over God? Kun je hier iets mee?
Kolossenzen 1:12-22
12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle
heiligen wacht in het licht. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht
naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze
zonden. 15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: 16 in hem is
alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en
heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en
alles bestaat in hem. 18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van
de doden, om in alles de eerste te zijn: 19 in hem heeft heel de volheid willen wonen 20 en door hem
en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te
brengen met zijn bloed aan het kruis. 21 Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het
kwaad dat u deed vijandig gezind, 22 maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met
zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen.
-

Welke kenmerken van Jezus worden in deze tekst genoemd?

Jesaja 40: 18 – 31
18 Met wie wil je God vergelijken, hoe is hij uit te beelden? 19 Met een godenbeeld misschien? Dat is
door een ambachtsman gemaakt, door een edelsmid overtrokken met goud en zilverbeslag. 20 Met
een beeld, opgericht op een bergtop? Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt, met zorg gekozen
door een vakman, die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt.
21 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld? Is het niet al
helder sinds de grondvesting van de wereld? 22 Hij troont boven de schijf van de aarde – haar
bewoners zijn als sprinkhanen –, hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om
in te wonen. 23 Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend: 24 nauwelijks zijn ze
geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten, of hij blaast over hen, en ze
verdorren en de stormwind neemt hen op als kaf. 25 Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige,
aan wie ben ik gelijk te stellen? 26 Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger
sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en onmetelijke
grootheid ontbreekt er niet één.

27 Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft voor de H EE R verborgen, mijn
God heeft geen oog voor mijn recht’? 28 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God
is de H E ER , schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn
wijsheid is niet te doorgronden. 29 Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in
overvloed. 30 Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, 31 maar
wie hoopt op de H E E R krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar
wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.
-

Welke kenmerken van God worden in deze tekst genoemd? Kun je hier iets mee?

Johannes 8:12-20
12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit
meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 13 De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw
getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.’ 14 Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig
ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en
waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. 15 U oordeelt met
menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. 16 En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn
oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft.
17 In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. 18 Wel, ik getuig
over mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.’ 19 Toen vroegen ze: ‘Waar is uw
vader dan?’ ‘U kent noch mij, noch mijn Vader,’ antwoordde Jezus. ‘Als u mij zou kennen zou u mijn
Vader ook kennen.’ 20 Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand
greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen.
-

Wat vertelt Jezus hier over zichzelf en over zijn Vader?

God is zichtbaar door de bijbel
Waarschijnlijk hebben jullie nu een papier vol met mooie eigenschappen met God. Maar zelfs met dit
papier vol met eigenschappen kan je Gods grootheid niet omvatten. Jesaja 40 vat het goed samen:
God is onvergelijkbaar. God is groter dan wij ooit kunnen bevatten. Maar hij is ook zichtbaar! Elk stuk
in de bijbel vertelt je zoveel over Hem. Je kunt Hem dus blijven leren kennen, blijven ontmoeten, en
steeds meer over hem lezen en leren wanneer je in de bijbel leest.
-

Is jouw beeld van God veranderd?

