
Geloven als het oog niet ziet !

Eerst zien, en dan geloven ?

of



Omdat jij Mij gezien hebt heb jij geloofd.

Gelukkig zijn zij die niet waarnemen en 

geloven.  Joh 20 vers 29



1. Was Thomas nou regel of uitzondering, m.a.w.: 

waren de andere discipelen net als Thomas of juist 

heel anders ?
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God als antwoord op hun ongeloof  ? 

3. En wat betekent dit alles voor de twijfelaars en 

ongelovigen in onze eigen omgeving ?
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Gaat heen en bericht mijn broeders, dat zij 

naar Galilea gaan en daar zullen zij mij zien. 
Mattheus 28:10



Gaat heen en bericht mijn broeders, dat zij 

naar Galilea gaan en daar zullen zij mij zien. 
Mattheus 28:10

En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, 

naar de berg, waar Jezus hen bescheiden 

had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, 

maar sommigen twijfelden. Mattheus 28: 16 en 17



Zij ging heen en berichtte het hun, welke bij Hem 

geweest waren, die treurden en weenden. En toen 

zij hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, 

geloofden zij het niet. Marcus 16: 10 en 11



Zij ging heen en berichtte het hun, welke bij Hem 

geweest waren, die treurden en weenden. En toen 

zij hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, 

geloofden zij het niet. Marcus 16: 10 en 11

Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij 

aanlagen en Hij verweet hun hun ongeloof en 

hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofden, 

die Hem aanschouwd hadden, nadat Hij 

opgewekt was. Marcus 16: 14



• Bijna alle discipelen geloofden de getuigen-

verklaringen niet; Thomas stond niet alleen…. 

• Jezus verwijt hen dat ze ooggetuigen niet geloven

• Ze zagen bijna dagelijks ‘tekenen en wonderen’;  

maar die hebben blijkbaar weinig geloof gebracht

De discipelen van Jezus



• Bijna alle discipelen geloofden de getuigen-

verklaringen niet; Thomas stond niet alleen…. 

• Jezus verwijt hen dat ze ooggetuigen niet geloven

• Ze zagen bijna dagelijks ‘tekenen en wonderen’;  

maar die hebben blijkbaar weinig geloof gebracht

• Zo gezien is het ongeloof van de discipelen een 

afspiegeling van Israël, als volk

De discipelen van Jezus



1. Was Thomas nou regel of uitzondering, m.a.w.: 

waren de andere discipelen net als Thomas of juist 

heel anders ?

2. Hoe ging het met de kring rondom de discipelen, 

zeg maar: het volk; het volk Israël ? En wat geeft 

God als antwoord op hun ongeloof  ? 
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• ‘Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem 
niet aangenomen’ Joh 1 vers 11

• Geloven als het oog niet ziet, is voor het overgrote 

deel van Israël, onbereikbaar gebleken

• "God geeft aan hen een geest van verdoving, ogen 

om niet te kijken, oren om niet te horen, tot de dag 
van vandaag." Rom 11 vers 8 NCV

Israël als volk van God



• ‘Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem 
niet aangenomen’ Joh 1 vers 11

• Geloven als het oog niet ziet, is voor het overgrote 

deel van Israël, onbereikbaar gebleken

• "God geeft aan hen een geest van verdoving, ogen 

om niet te kijken, oren om niet te horen, tot de dag 
van vandaag." Rom 11 vers 8 NCV

• Wij hebben ‘geluk’ gehad…..’Gelukkig’ weten we 

ook dat Israël slechts tijdelijk verblind is

Israël als volk van God



25 Want ik wil niet dat jullie onwetend zijn, 

broeders, van dit geheim, opdat jullie niet in 

jullie-zelf gezind zult zijn, dat een verstening, ten 

dele, over Israël is gekomen, totdat de volheid 

van de natiën zal binnenkomen.

26 En zo zal heel Israël gered worden, zoals 

het is geschreven: "Vanuit Sion zal de 

Uitredder arriveren. Hij zal de 

oneerbiedigheden vanaf Jakob afkeren."

27 "En dit is door Mijn verbond met hen, 

wanneer Ik ook maar hun zonden zou 

verwijderen.“ Rom 11 vers 25 t/m 27 NCV



28 Overeenkomstig het evangelie zijn zij inderdaad 

vijanden, vanwege jullie, maar overeenkomstig de 

uitverkiezing zijn zij geliefden, vanwege de vaders.

29 Want de genadegaven en de roeping 

van God zijn zonder spijt.

30 Want zoals jullie eens ongezeglijk waren aan 

God, maar nu ontferming verkregen door de 

ongezeglijkheid van dezen,

31 zo zijn ook dezen nu ongezeglijk in de ontferming 

van jullie, opdat ook zij nu ontfermingen zullen 

verkrijgen.

32 Want God sluit allen samen op tot in 

onzeglijkheid, opdat Hij Zich over allen zou 

ontfermen.      Rom 11 vers 28 t/m 32 NCV
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63% zegt: JA

37% zegt: WEET NIET of NEE
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32 Want God sluit allen samen op tot in 

onzeglijkheid, opdat Hij Zich over allen zou 

ontfermen. Rom 11 vers 32 NCV

Paulus:

‘want hiertoe zwoegen wij en worden wij 

gesmaad, omdat wij gehoopt hebben 

op de levende God, Die redder is van alle 

mensen, vooral van gelovigen’ I Tim 4 vers 10 NCV



Wat hebben mensen die niet-zien en toch 

geloven, 

nou vóór op mensen die pas geloven als ze 

eerst kunnen zien ?



Wat hebben mensen die niet-zien en toch 

geloven, 

nou vóór op mensen die pas geloven als ze 

eerst kunnen zien ?

10 [jullie die je hebben omgekeerd naar God om] 

…Zijn Zoon uit de hemelen te verbeiden, die Hij 

heeft opgewekt uit de doden, Jezus, die ons 

bergt uit de verontwaardiging die komend is.
I Tess 1 vers 10 NCV


