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een dagelijks raadsel en vraagstuk:

• in de rechtspraak: 
➢ in hoeverre is een misdaad schuld of lot?

• in de hulpverlening:
➢ in hoeverre is een nood (mishandeling, 

misbruik, verwaarlozing) schuld of lot?

• in de medische zorg:
➢ in hoeverre is een aandoening (b.v. aan hart, 

lever, longen) schuld of lot?

• in de opvoeding:
➢ in hoeverre is kwalijk gedrag van een kind  

schuld of lot?



Johannes 12

37 Hoewel hij zoveel tekenen 
vlak voor hun ogen had gedaan, 

geloofden zij niet in hem,

terugblik op Jezus' optreden onder zijn volk
de balans (schuld!) wordt opgemaakt



Johannes 12

38 opdat het woord van Jesaja de profeet 
vervuld zou worden dat hij zei: 

"Heer, wie gelooft 
wat hij van ons hoort? 

En aan wie werd de arm 
van de Heer onthuld?"

nl. in Jesaja 53:1



Johannes 12

38 opdat het woord van Jesaja de profeet 
vervuld zou worden dat hij zei: 

"Heer, wie gelooft 
wat hij van ons hoort? 

En aan wie werd de arm 
van de Heer onthuld?"



Johannes 12

39 Daarom konden zij niet geloven, 
omdat Jesaja wederom zei:

= hun lot
vergl. Paulus in Romeinen 11
• "hun verwerping, 

de verzoening der wereld" (:15);
• "naar het Evangelie vijanden... om 

uwentwil" (:28)
• "wees niet hoogmoedig" (:20)



Johannes 12

39 Daarom konden zij niet geloven,
omdat Jesaja wederom zei:

in Jesaja 6:10  



Johannes 12

40 Hij heeft hun ogen verblind
en hun hart verhard 

opdat zij niet met de ogen zouden waarnemen 
en en met hun hart zouden verstaan 

en zij zich zouden omkeren 
en Ik hen gezond zal maken.

GOD opent en sluit ogen 
(Spr.20:12; Ex.4:11)



Johannes 12

40 Hij heeft hun ogen verblind
en hun hart verhard

opdat zij niet met de ogen zouden waarnemen 
en en met hun hart zouden verstaan 

en zij zich zouden omkeren 
en Ik hen gezond zal maken.

zoals bij Farao
dat stond van tevoren al vast (Ex.4:21)



Johannes 12

40 Hij heeft hun ogen verblind 
en hun hart verhard

opdat zij niet met de ogen zouden waarnemen 
en en met hun hart zouden verstaan 

en zij zich zouden omkeren 
en Ik hen gezond zal maken.



Johannes 12

40 Hij heeft hun ogen verblind 
en hun hart verhard

opdat zij niet met de ogen zouden waarnemen 
en en met hun hart zouden verstaan 

en zij zich zouden omkeren
en Ik hen gezond zal maken.

GOD zelf verhindert Israëls bekering!



Johannes 12

40 Hij heeft hun ogen verblind 
en hun hart verhard

opdat zij niet met de ogen zouden waarnemen 
en en met hun hart zouden verstaan 

en zij zich zouden omkeren
en Ik hen gezond zal maken.

zodat herstel uitblijft...
vergl. Joh.11:6

Als hij dan hoorde dat hij zwak was, 
toen bleef hij nog twee dagen
in de plaats waar hij was.





Genesis 45 (NBG51)

4 Toen zeide Jozef tot zijn broeders: 
Komt toch naderbij. 
Daarop naderden zij. 

En hij zeide: Ik ben uw broeder Jozef, 
die gij naar Egypte verkocht hebt.



Genesis 45 (NBG51)

5 Maar weest nu niet verdrietig 
en ziet er niet zo ontsteld uit, 

omdat gij mij hierheen verkocht hebt, 
want om u in het leven te behouden 
heeft God mij voor u uit gezonden.

... schuld



Genesis 45 (NBG51)

5 Maar weest nu niet verdrietig 
en ziet er niet zo ontsteld uit, 

omdat gij mij hierheen verkocht hebt,
want om u in het leven te behouden 
heeft God mij voor u uit gezonden.

... lot



Genesis 45 (NBG51)

(...)
7 Daarom heeft God mij voor u uit gezonden 

om u een voortbestaan 
te verzekeren op aarde, 

en om voor u een groot aantal geredden 
in het leven te behouden.



Genesis 45 (NBG51)

8 Dus zijt gij het niet, 
die mij hierheen gezonden hebt, 

maar God...





Romeinen 11

32 Want God sluit allen op
in ongezeglijkheid, 

opdat Hij zich over allen 
zou ontfermen.

... lot



Romeinen 11

32 Want God sluit allen op 
in ongezeglijkheid, 

opdat Hij zich over allen 
zou ontfermen.

... schuld



Romeinen 11

32 Want God sluit allen op 
in ongezeglijkheid,

opdat Hij zich over allen 
zou ontfermen.

Rom.3:23,24
Rom.5:18



Romeinen 11

33 O, diepte van rijkdom 
en van wijsheid 

en van kennis van God! 
Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen

en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

Gr. KRIMATA
> kritiek, crisis

de pottenbakker die vaten 
van oneer maakt (Rom.9:21)



Romeinen 11

34 Want wie kende 
het denken van de Heer? 
Of wie werd zijn adviseur?



Romeinen 11

35 Of wie heeft aan Hem eerst gegeven
en waarvoor hij zal worden terugbetaald?

wie deed de investering??

Lucas 14:28
Want wie van u, die een toren wil 
bouwen, zet zich niet eerst neder om 
de kosten te berekenen, of hij het 
werk zal kunnen volbrengen?



Romeinen 11

36 Want vanuit Hem
en door Hem 
en tot in Hem

zijn alle dingen. 
Aan Hem de heerlijkheid tot in de aeonen. 

Amen!

vanuit

door

tot in



Romeinen 11

36 Want vanuit Hem 
en door Hem 
en tot in Hem 

zijn alle dingen.
Aan Hem de heerlijkheid tot in de aeonen. 

Amen!


