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U gelooft in God, gelooft ook in Mij.  Joh. 14:1  

Rooster 
 
 
datum  dienst     locatie    jarigen afgelopen  

woensdagavond  week   

 

wo 3 januari     Divers  Jan & Annerieke   
 

zo 7 januari Toerusting & Bemoediging      Aline (1) 
 
      

wo 10 januari Bidstond    Paul     
 
zo 14 januari Spreker: Frans        Anneke Bakker (12)  
           Reza (12) Taher (10) 
  
wo 17 januari Preekbespreking    Kees & Meta 
   

zo 21 januari Bidstond         
 
 

di 23 januari Bijbelstudie VEG Thessalonicenzen 2 Thess. 2:13     

 
zo 28 januari Johan Koerts        Yara (23) 
            
 
wo 31 januari Maandtekst    Nader te bepalen 

 
 
Overige activiteiten:  Bidstond: iedere maandagmiddag om 13.30 uur in onderling overleg 
 
Bij de maandtekst : 
 

 WJO, Het verbond en het koninkrijk van God, p. 426 
 

In Jh14:1 zegt Jezus tegen zijn discipelen: ‘U gelooft in God, gelooft ook in Mij.’ Dat betekent niet dat zij nu 
moesten gaan geloven dat Hij de Messias en de Zoon van God was, want dat geloofden zij al. Jezus wilde 
zeggen dat Hij hen ging verlaten, en dat daarmee voor hen een nieuwe situatie zou ontstaan. Hij zegt 
onmiddellijk daarop dat Hij naar het huis van de Vader zou gaan (vs2). Jezus bereidt zijn discipelen daarop 

voor, want het feit dat Hij naar de Vader zou terugkeren, zou ook een veran-dering teweegbrengen in de 
relatie tussen Hem en zijn volgelingen. Ze moesten voortaan in Jezus gaan ‘geloven’, want voortaan zouden 
zij allerlei dingen met betrekking tot Jezus moeten aanvaarden zonder dat zij die zouden kunnen zien. Na zijn 
dood, opstanding en hemelvaart moesten zij inderdaad geloven dat Hij was teruggekeerd naar de Vader, dat 
Hij zat aan de rechterhand van God, dat Hij daar was om hun pleitbezorger te zijn en dat Hij op een dag zou 
terugkomen om zijn koninkrijk in macht en heerlijkheid te vestigen. Dat zijn allemaal zaken, die zij niet 
konden zien en die zij dus moesten geloven. 

(Natuurlijk hebben sommigen wel iets gezien: Stefanus, Paulus en Johannes hebben de verheerlijkte Christus 
in een visioen gezien. Ook hadden drie discipelen van tevoren iets mogen ‘zien’ van het messiaanse rijk bij de 
verheerlijking op de berg.) 
Geloof is kenmerkend voor het koninkrijk Gods in zijn tegenwoordige vorm. Het is niet een koninkrijk met een 

Messias die zit op de troon van David hier op aarde, in Jeruzalem, maar een Messias die zit op de troon van 
de Vader in de hemel. Jezus zelf maakt daar duidelijk onderscheid tussen: ‘Wie overwint, hem zal Ik geven 
met Mij te zitten op mijn troon, zoals ook Ik overwonnen en Mij gezet heb met mijn Vader op zijn troon’ 

(Op3:21).                               
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