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Een wereld van gescheiden bubbels
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Wereldse bubbels
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Sociale media

• Mijn eigen meningen over
– klimaat, regering, …

• Mijn eigen profeten
– Kingdom now, New Wine, Vaderhart, …

Corona

• Mijn eigen huis

• Mijn eigen wereld



Wereldse gevolgen 
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• Eenzaamheid

• Machteloosheid

• Depressiviteit

• Verdeeldheid



Een leven van eenheid en heerlijkheid
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De wijnstok is de 
heerlijkheid van de 
wijnbouwer

De druiven zijn de 
heerlijkheid van de 
wijnstok

De druiven zijn de 
heerlijkheid van de 
wijnbouwer



Een leven van eenheid en heerlijkheid 2
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De Zoon is de 
heerlijkheid van de 
Vader

Wij zijn de heerlijkheid 
van de Zoon

Wij zijn de heerlijkheid 
van de Vader



Het wonder van eenheid
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1. Eenheid laat de Vader en de Zoon zien

2. Eenheid is ons gegeven door de Vader

3. Eenheid zoals de Vader en de Zoon

4. Eenheid, het vurig gebed van de Zoon



1. Eenheid laat de Vader en de Zoon 
zien
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• De Zoon laat de heerlijkheid van de Vader zien

– Hij maakt ons Zijn naam Vader bekend

– Hij gaat naar het kruis

• De Vader laat de heerlijkheid van de Zoon zien

– Hij geeft Hem de hoogste plaats aan zijn rechter hand

• Wij zijn de heerlijkheid van de Zoon

– Wij zijn het vrucht van Zijn werk

• De Zoon is onze heerlijkheid

– Wij worden zoals Hij



2. Eenheid is ons gegeven
door de Vader
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• De Vader heeft ons aan de Zoon gegeven

• De Zoon heeft ons eeuwig leven gegeven

• De Zoon heeft ons de naam Vader gegeven

• De Zoon heeft ons het woord van de Vader 
gegeven



3. Zoals de Vader en de Zoon
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• Onze heerlijkheid is zoals …
… die van de Vader en de Zoon

• Onze eenheid is zoals …
… die van de Vader en de Zoon

• Onze heiligheid (niet uit de wereld) is zoals …
… die van de Vader en de Zoon

• Onze liefde is zoals … (17:6)
… die van de Vader en de Zoon

• Onze woonplaats is …
… die van de Vader en de Zoon



4. Het vurig gebed van de Zoon

2020-10-25
12

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor 
hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 
opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in 
Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen 
zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij 
gezonden hebt.

Johannes 17:20-21



Conclusie
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Wij zijn één met de Vader, de Zoon en 
met elkaar. Wij laten daardoor zien wie 
God is en de wereld zal erkennen dat de 
Vader de Zoon gezonden heeft.

Daarom is het vurig gebed van Jezus dat 
wij deze eenheid beleven en laten zien.



Ja maar …
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• Dit kan toch niet waar zijn?

• Dit is toch niet te begrijpen?

• Dit is toch veel te hoog gegrepen?

• Ik ben toch maar een ellendige 
zondaar?

• Ik stel toch niks voor?

• …



Het is waar omdat
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• Dit op het hoogste niveau is besproken

• Wij specifiek genoemd zijn

• Wij mogen meeluisteren



Wat nu?
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• Geniet van onze eenheid

• Houd van elkaar

• Vergeef elkaar

• Zoek elkaar op (groeigroepen)

• Zoek en betrek de eenzame

• Bid voor elkaar

• Bid voor je brs en zrs wereldwijd


