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GEMEENTE.       LES 28 
 

1 GEBED 
 

 
Bid vir die leiding van God se Gees, vir bewuswording van sy teenwoordigheid en vir die luister na sy stem. 
Wy hierdie les oor dissipelmaking aan die Here toe.  
 

2 DEEL (20 minute)                                         [STILTETYE] 
LUKAS 11:29 – 14:35 

 
Maak beurte en vertel/deel (of lees )kortliks wat jy in een van jou stiltetye uit die voorgeskrewe Bybelgedeeltes geleer 
het (Lukas 11:29 – 14:35). Luister na die persoon wat deel, neem hom ernstig op en aanvaar hom. Moenie verder ingaan 
op wat hy deel nie.  
 

3 MEMORISERING  (5 minute)  [CHRISTELIKE HUWELIK] 
MATTEUS 5:23-24 

 
Mediteer, memoriseer en repeteer twee-twee.  
(4) Konflikhantering. Matteus 5:23-24. “As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit lou daar byval dat jou broer 
iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou 
gawe.”   
 

4 BYBELSTUDIE (85 minute)     [EVANGELIE VAN JOHANNES] 
JOHANNES 12:1-50 

 
Inleiding. Johannes 12:1-50 gaan oor die salwing van Jesus in Betanië, sy triomfantelike intog in Jerusalem, sy 
ontmoeting met Grieke wat Hom soek en die ongeloof van die Jode wat Hom verwerp. 
 

STAP 1. LEES.             GOD SE WOORD 
Lees. Ons gaan Johannes 12:1-50 saam bestudeer.  
Laat elke groeplid om die beurt één vers uit die Bybelgedeelte voorlees.  
 

STAP 2. ONTDEK.    WAARNEMINGS 
Oorweeg. WATTER WAARHEID IN DIE GEDEELTE IS VIR MY BELANGRIK?  
Of: WATTER WAARHEID IN HIERDIE GEDEELTE RAAK MY VERSTAND OF MY HART? 
Skryf neer. Ontdek een of twee waarhede in hierdie Bybelgedeelte wat jy begryp. Dink daaroor na en skryf jou 
gedagtes neer in jou Bybelstudienotaboek.  
Deel. Nadat die groeplede ongeveer twee minute tyd gehad het om na te dink en neer te skryf, laat hulle in die kring  
beurte kry om te vertel wat hulle ontdek het.  
Die volgende is voorbeelde van ontdekkings. Waarskynlik sal die groeplede ander ontdekkings maak as hierdie. 
 

12:1-11 
Ontdekking 1. Maria salf Jesus.  
 

Hierdie gebeurtenis is nie dieselfde een as wat in Lukas 7 beskryf word nie, maar is wel dieselfde as die gebeurtenis wat 
in Matteus 26 en Markus 14 beskryf word. ’n Ete is in die huis van Simon, die melaatse (Matteus 26:6), ter ere van 
Jesus gegee. Volgens die gewoonte in Israel lê die gaste rondom ’n lae tafel. Maria, die suster van Marta en Lasarus, het 
’n kruik nardussalf, wat baie duur was, gebreek en oor die liggaam van Christus, van sy kop tot sy voete uitgegooi. 
Daarna het sy Hom afgedroog met haar hare. Die hele huis is met die geur van die salf gevul.  
 

Die gebeurtenis het die gulhartigheid van Maria met die selfsug van Judas gekontrasteer. Judas het haar daad as ’n 
verskriklike verkwisting van geld gekritiseer. Hy het bereken dat die salf ’n jaar se salaris gekos het: 300 
silwermuntstukke (Grieks: denarii, aangesien.die dagloon 1 denarius was)! Sommige van die ander dissipels was ook 
ontsteld. Maria het net verwytende kyke van geskokte afkeur gesien. Net Jesus was positief oor haar daad. Net Jesus het 
haar bedoeling begryp en gesê: “Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om My te salf vir my begrafnis.”  
 

Meer as die ander dissipels van Jesus was Maria oortuig dat sy vyande Hom binnekort sou doodmaak. Jesus het ook sy 
dood ’n paar keer voorspel (Markus 8:31; 9:31; 10:33-34) en Maria was waarskynlik sy beste luisteraar. Volgens Joodse 
gewoonte is die liggaam van ‘n afgestorwe persoon met stroke linne met speserye daartussen, gebalsem. Maar Maria 
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wou Jesus eer terwyl Hy nog geleef het! Sy het die salf oor Hom uitgegooi as ‘n voorbereiding vir sy begrafnis. En 
Jesus het haar kosbare geskenk aanvaar en voorspel dat haar liefdesdaad oral in die wêreld bekend sou word.  
 

Natuurlik was Jesus begaan oor die armes en natuurlik het Jesus sinlose verkwisting afgekeur. Maar die daad van Maria 
was geen verkwisting nie! Dit was ’n liefdesdaad met die oog op die belangrikste dood in die menslike geskiedenis! En 
dit was ’n geloofsdaad, omdat Maria geglo het in al die voorspellings wat Jesus oor sy dood gemaak het. Jesus het die 
dissipels geleer dat Hy die besteding van geld heeltemal anders evalueer as wat mense gewoond is om te doen.  
  

 

12:12-19 
Ontdekking 2. Die triomfantelike intog van Jesus in Jerusalem.  
 

Die volgende twee feite is belangrik: 
 

(1) Jesus het gewys dat Hy in beheer was van die hele situasie.  
Die Sanhedrin het nie beplan om Jesus tydens die Paasfees dood te maak nie, maar sy triomfantelike intog in Jerusalem 
het hulle gedwing om hulle komplot vroeër uit te voer. Deurdat Hy op sy eie Jerusalem binne gekom het, het Jesus 
gewys dat Hy gekom het om sy lewe vrywillig af te lê.  
 

(2) Jesus het gewys dat Hy die verwagte Messias was, die Vredevors (Jesaja 9:5).  
Sy binnekoms op ’n donkie was die vervulling van die profesie in Sagaria 9:9. Die mense in Jerusalem sou hulle 
Koning op ’n donkie die stad sien binnery. Die ry op ’n perd was ‘n teken van oorlog, maar die ry op ’n donkie is 
geassosieer met vrede! Hiermee het Jesus aangetoon dat Hy die verwagte Messias van die Ou Testament van die Bybel 
was en nie ‘die politieke of militêre messias’ van die populêre Judaïsme nie. Hy het getoon dat Hy nie gekom het om sy 
vyande met oorlogsgeweld te oorwin nie, maar gekom het om vrede te bring tussen God en sondige mense!  
 

STAP 3. VRAAG.               UITLEG 
Oorweeg. WATTER VRAAG UIT DIE BYBELGEDEELTE SOU JY AAN DIE GROEP WIL STEL? 
Kom ons probeer om so veel as moontlik waarhede in Johannes 12:11 - 50 te begryp en vrae te stel oor dit wat ons nog 
nie begryp nie.  
Skryf neer. Formuleer jou vraag so duidelik moontlik deur gebruik te maak van vraagwoorde (wie? wat? waarom? 
hoe?) en skryf jou vraag in jou notaboek. 
Deel. Nadat die groeplede ongeveer twee minute tyd gehad het om na te dink en hulle vraag neer te skryf, laat hulle 
elkeen ’n beurt kry om hulle vraag te lees.  
Bespreek. Bespreek so veel moontlik van hierdie vrae met mekaar.  
Die volgende is voorbeelde van vrae en aantekeninge wat die beantwoording kan vergemaklik. 
 

12:20 
Vraag 1. Waarom was daar Grieke tussen al die pelgrims in Jerusalem vir die Paasfees? 
 

Aantekeninge. Vir eeue lank het Jode al na die omliggende lande geemigreer of was hulle in ballingskap weggevoer na 
verre lande. Daar het hulle vir hulle sinagoges gebou (’n bymekaarkomplek) om God te aanbid en die Skrifte te 
bestudeer.  Die nie-Jode (heidene) was aangetrek deur die suiwere monoteïsme van die Jode (teenoor die talle afgode 
onder die heidene), en baie het hulle tot die Judaïsme bekeer. Die heidene wat hulle laat besny het en beloof het om die 
hele wet te onderhou het Jode geword en het gedeel in die voorregte en verantwoordelikhede van alle Jode. Hulle is 
‘proseliete genoem (Handelinge 2:11). Maar die heidene wat hulle bekeer het, maar nie laat besny het nie en ook nie die 
Joodse seremoniële wette gehou het nie, is ‘God-vereerders’ genoem (Handelinge 16:14, AOV. Hulle mog nie in die 
tempel gekom het nie, maar nét in die voorhof van die heidene. Dus, tot die eerste koms van Jesus was daar letterlik ’n 
‘muur wat skeiding gemaak het’ tussen die Jode en die nie-Jode (Grieke). Later praat Paulus oor die seremoniële wet 
met al sy reëls as die muur wat skeiding gemaak het tussen Joodse Christene en nie-Joodse Christene in die gemeente 
van Efese (Efesiërs 2:14-15). 
 

Hierdie Grieke was sulke ‘vereerders van God’ wat ook na die Joodse Paasfees in Jerusalem toe gekom het. Ons weet 
nie waarom hulle Jesus wou ontmoet het nie. Miskien het hulle nie meer in die wyshede van die Grieke geglo nie en 
kon hulle ook geen vrede vind in die godsdiens van die Jode nie! Die antwoord van Jesus suggereer dat hulle met Jesus 
wou gepraat het oor verlossing. Hulle gee hulle versoek d.m.v. Filippus en Andreas, die enigste twee dissipels van Jesus 
wat Griekse name gehad het! Jesus het sy antwoord aan sy dissipels gegee, wat dit deurgegee het aan die Grieke.  
 
 

12:23-24 
Vraag 2. Wat het Jesus bedoel toe Hy gesê het dat as ’n koringkorrel nie in die grond val en 
sterwe nie, bly hy net een? 
 

Aantekeninge. ’n Skare Jode het rondom Jesus gestaan toe Hy sy antwoord op die vraag van die Grieke gegee het. Hy 
het gesê: “Die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Dít verseker Ek julle: As ’n koringkorrel 
nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy ‘n groot oes in.” Jesus het verwys na die  
uur van sy sterwe aan die kruis, en na sy verhoging met sy opstanding, hemelvaart en troonsbestyging toe Hy aan die  
regterhand van God die Vader gaan sit het.  
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Terwyl die Grieke die lewende en beroemde aardse koning (Messias) wou ontmoet, wat so ’n triomfantlike intog in 
Jerusalem gemaak het, praat Jesus oor sy naderende dood. Hy maak duidelik dat die ontmoeting met die aardse Messias 
hulle glad nie sou help nie! Die aardse Messias moes eers sterf. Alleenlik as die opgestane en hemelse Messias kon Hy 
hulle verlos! Nou egter het die tyd van sy bitter lyding en dood aangebreek. Jesus het oor sy dood gepraat as ‘die 
koringkorrel wat in die grond val en sterf’.  
 

Elke boer besef dat as ‘n koringkorrel nie in die aarde val en sterf nie, dit geen plant met nog veel meer sade kan 
voortbring nie! Enersyds sê Jesus dat dit absoluut noodsaaklik is dat Hy sterf. As Hy nie sterf nie, kan geen mens verlos 
(gered) word nie! Andersyds sê Jesus dat sy sterwe die grootste oes in die wêreldgeskiedenis sou voortbring! Sy sterwe 
sal baie mense verlos! Jesus leer dat sy sterwe ‘n plaasvervangende sterwe is, dat dit absoluut noodsaaklik is vir die 
verlossing van mense en dat hierdie gebeurtenis die grootste effek op die geskiedenis van die wêreld sal hê!  
 
 

12:25-26 
Vraag 3. Waarom moet ’n Christen sy lewe in hierdie wêreld haat? 
 

Aantekeninge. Jesus sê: “Wie sy lewe bo My liefhet, verloor dit; en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo My liefhet nie, 
sal dit vir die ewige lewe behou.  As iemand My wil dien, moet hy My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook 
wees. As iemand My dien, sal die Vader hom eer.” AOV: “Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in  
hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand My dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my 
dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer.” 
 

’n Christen moet sy lewe in hierdie wêreld haat, omdat dit die enigste manier is om sy lewe te red. ’n Mens wat sy lewe 
in hierdie wêreld liefhet, gee aan sy persoonlike lewe, sy gesin en familie, of sy materiële besittings en ambisies ’n hoër 
prioriteit as aan Jesus Christus. Hy sal sy lewe verloor, d.w.s. Jesus Christus sal hom verloën en hy sal vir ewig verlore 
gaan.  
 

Die volgende drie sake is belangrik m.b.t. die haat van jou lewe in hierdie sondige wêreld:  
 

(1) Die beginsel van selfverloëning.  
In Johannes 12:23-26 is selfverloëning noodsaaklik vir Jesus Christus en ook vir alle Christene. Jesus Christus moet 
sterwe ten einde verlore mense te verlos (red) (Johannes 12:23-24). Maar ook die Christen moet gewillig wees om te 
sterwe (om sy lewe af te lê) vir die saak van Christus (Johannes 12:25-26). Geen Christen kan dit uit sy eie krag doen 
nie. Tog is die beginsel van selfverloëning belangrik vir Jesus Christus en vir Christene!  
 

(2) Die onderrig om Jesus Christus die eerste plek te gee.  
Die ander Evangelies leer dieselfde beginsel, naamlik, om Jesus Christus die eerste plek in jou lewe te gee. Lees 
Matteus 10:37-39, Markus 8:34-38 en Lukas 14:26-33. In Matteus 10:37-39 sê Jesus: “Hy wat sy vader of moeder 
liewer het as vir My, is nie werd om aan My te behoort nie; hy wat sy seun of dogter liewer het as vir My, is nie werd 
om aan My te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en My volg nie, is nie werd om aan My te behoort nie. Hy wat 
sy lewe wil behou, sal dit verloor; en hy wat sy lewe ter wille van My verloor, sal dit vind.” In Handelinge 5:29 sê 
Petrus vir die politieke owerheid: “’n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense!” ’n Christen moet aan  
Jesus Christus die eerste plek in sy persoonlike en sosiale lewe gee. Hy moet sy hoogste trou aan Jesus Christus gee, en  
nie aan sy ouers, familie, leraar, werkgewer of regering nie. As daar ’n verskil is tussen dit wat Jesus Christus van jou 
vra en dit wat jou ouers, familie, leraar, werkgewer of regering van jou vra (of selfs eis), dan moet jy kies om Jesus 
Christus te gehoorsaam en met sagtheid weerstand te bied teen al die ander.  
 

(3) Diensbetoon bring lyding daarmee saam.  
In Johannes 12:26 sê Jesus: “As iemand My wil dien, moet hy My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees. 
As iemand My dien, sal die Vader hom eer.” Jesus het bedoel, as ‘n Christen Hom dien, laat hy dan Jesus al die pad 
volg in selfverloëning en die kruis. Om die kruis op te neem en Jesus te volg in Matteus 10:38 beteken om bereid te 
wees om moeilikhede, verwerping, verdrukking, vervolging en soms die dood te ly t.w.v. die saak van Jesus Christus en 
sy Koninkryk in die wêreld”. Die Christen mag egter in gedagte hou dat die kruis na die kroon lei. “Hy wat sy lewe ter 
wille van My verloor, sal dit vind” (Matteus 10:39). Jesus sê uitdruklik: “As iemand My dien, sal die Vader hom eer” 
(Johannes 12:26). 
 
 

12:31-32 
Vraag 4. Wie is die owerste van hierdie wêreld? Wat beteken dit dat hy uitgegooi sal word? 
 

Aantekeninge. “Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld; nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word 
buitentoe. En as Ek van die aarde af verhoog is, sal Ek almal na My toe trek. Die verhoging van Jesus Christus van die 
aarde af, verwys na sy opstanding uit die dood, hemelvaart en troonsbestyging in die hemel. Die sterwe van Jesus aan 
die kruis is tegelyk die oordeel van hierdie sondige wêreld en die uitgooi van die duiwel.  
 

(1) Die oordeel van die wêreld.  
Die ‘wêreld’ waarvan Jesus praat is nie ‘n verwysing na die hele aarde nie, maar net na die wêreld wat Hom verwerp, 
en die leiers wat Hom veroordeel het. Dit is die wêreld van Judas wat Hom verraai het, die wêreld van Pilatus wat Hom 
veroordeel het en die wêreld van Herodes wat met Hom gespot het. In kort gestel, die wêreld is die gemeenskap wat van 
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die God van die Bybel (en die Vredevors) vervreem is en wat die duiwel as vors het. Hierdie wêreld het Christus 
verhoor, verdoem en uitgegooi sonder dat hulle besef het dat die wêreld homself daarmee verdoem het (1 Korintiërs 
2:8). Hierdie wêreld is nou (by die kruisiging) veroordeel tot ewige vernietiging in die hel (vergelyk Openbaring 21:8). 
  

(2) Die uitgooi van die duiwel.  
Die vors van hierdie wêreld is die duiwel. Vóór die eerste koms van Jesus Christus, het die duiwel baie mag in hierdie 
wêreld gehad en het hy geprobeer om God se boodskappers uit sy domein te hou (Daniël 10:13,20,21).  
 

Maar by sy eerste koms het Jesus Christus die werk van die duiwel vernietig (1 Johannes 3:8) en het Hy die duiwel 
gebind deur sy demone uit te dryf (Matteus 12:28-30), deur sy dood aan die kruis (Kolossense 2:15; Hebreërs 2:14) en 
deur sy opstanding, hemelvaart en troonsbestyging in die hemel (Openbaring 12:5-9). So het Hy die duiwel geoordeel 
en veroordeel (Johannes 12:31; 16:11). Die duiwel het nooit mag oor Jesus Christus gehad nie (Johannes 14:30). Die 
duiwel het nog steeds mag oor die nie-Christene (ongelowiges) (1 Johannes 5:20), maar geen mag oor die Christene 
(gelowiges) wat nog in hierdie wêreld leef nie (1 Johannes 5:19). Christene kan weerstand bied teen die duiwel 
(Jakobus 4:7; 1 Petrus 5:8-9)! Hoewel Christene nog steeds in ’n geestelike stryd gewikkel is teen die duiwel, teen sy 
demone en teen sy wêreld (van ongelowiges) (Efesiërs 6:10-12), kan die duiwel nie langer verhinder dat die evangelie 
na alle lande in hierdie wêreld uitbrei nie (Openbaring 20:1-3). 
 

Jesus Christus sê dat deur sy dood aan die kruis is die vors van hierdie wêreld uitgedryf”. Die uitdryf van die duiwel uit 
sy posisie as vors van hierdie (sondige) wêreld het tot gevolg dat miljoene mense uit alle lande deur Jesus Christus na 
Homself toe getrek word! Deur sy dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestyging het die duiwel sy mag (en houvas) 
op die nasies verloor en kan hy nie meer voorkom dat die evangelie uitgaan na al hierdie nasies toe nie. Van nou af 
verder ruk Jesus Christus mense uit alle volke uit die mag (domein) van die satan en bring hulle oor in sy eie Koninkryk 
(Kolossense 1:13).  
 

Die Grieke wat Jesus wou ontmoet, verteenwoordig die begin van ’n ontelbare getal mense uit die heidense volke wat in 
Jesus Christus gaan glo. En van sy eerste koms af het al miljoene der miljoene mense in sy Koninkryk ingekom.  
 
 

12:37-46 
Vraag 5. Hoe sien die Bybel geloof en ongeloof? 
Aantekeninge. 
 

(1) Hoe die Bybel geloof sien.  
Filippense 1:29 leer: “God het julle die voorreg gegee om ........ in Hom te glo.”. En Handelinge 13:48 sê: “Almal wat 
vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword..” Die konstante onderrig in die Bybel is dat ‘geloof’ ‘n gawe van 
God is. Geloof is nie ’n ‘werk’/goeie daad van die mens self nie (Efesiërs 2:8-9). God skenk geloof, maar die mens het 
die verantwoordelikheid om die geloof wat God aan hom skenk, te beoefen. Johannes 12:42-43 leer dat opregte geloof 
nie maar net ’n intellektuele instemming is nie, maar ’n toewyding van die hart en ’n belydenis met die mond.  
 

(2) Hoe die Bybel ongeloof beskou.  
In Johannes 12:37-40 skryf Johannes: “Alhoewel Jesus so baie wondertekens voor die mense gedoen het, het hulle tog 
ie in Hom geglo nie. So moes die woorde van die profeet Jesaja vervul word: “Here, wie het geglo wat ons gehoor het? 
En aan wie is die mag van die Here geopenbaar?”  Waarom hulle nie kon glo nie, sê Jesaja ook elders: “God het hulle 
oë blind gemaak en hulle verstand laat afstomp sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle verstand kan verstaan 
en hulle bekeer en Ek hulle gesond maak nie.”  
 

Die God van die Bybel hou mense verantwoordelik vir hulle eie ongeloof. In Jesaja 1:2-4 lees ons dat die kinders van 
Israel teen God gerebelleer het en verkeerd gehandel het.  Daarom het God hulle in Jesaja 6:10 veroordeel: “Maak 
hierdie volk traag van begrip, maak hulle ore doof en hulle oë blind sodat hulle nie met hulle oë sien, met hulle ore 
hoor, en met hulle verstand begryp en hulle hulle bekeer en genees word nie..” Die Israeliete het soveel wondertekens 
gesien en soveel woorde van die profete gehoor en tog het hulle deur hulle eie keuse hulle oë en ore gesluit en hulle hart 
teen God verhard. Hulle het geweier om te glo. So het God toegelaat dat hulle geword het wat hulle graag wou wees. 
God het hulle ore toegestop en hulle oë stokblind toegemaak! Hulle kon nie meer hoor nie en hulle kon nie meer sien 
nie! Hulle het geoes wat hulle self gesaai het! (Galasiërs 6:7-8)!  
 

Op dieselfde wyse het baie godsdienstige mense (Fariseërs) en ander Jode die wondertekens van Jesus Christus gesien 
en sy onderrig gehoor en tog geweier om in Jesus Christus te glo. Daarom word hulle op dieselfde wyse as in die Ou 
Testament geoordeel en veroordeel! (Matteus 13:11-17).  
 

En so het elke mens vandag die verantwoordelikheid om te reageer op die woorde in die Bybel, op die onderrig van 
Jesus Christus en op die lewe, dood en opstanding van Jesus Christus. As hulle houding is soos dié van die Fariseërs 
(Jesus kritiseer, mense liefeloos/onbarmhartig behandel, mense beskuldig dat hulle die wet nie hou nie, planne beraam 
om Christus en Christene dood te maak, Jesus as die duiwel beskou) (Matteus 12:2,7,10,14,24), dan sal hulle hart ook 
verhard word en kan en sal hulle nie meer die Koninkryk van God ingaan nie.  
 

Maar elke mens wat opreg reageer op God se woorde hoef niks te vrees nie. Elke goeie en rein hart sal reageer op God 
se woorde, sal groei en vrug dra (Matteus 13:23; Markus 4:20; Lukas 8:15)!  
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STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGS 
Oorweeg. WATTER WAARHEDE IN HIERDIE BYBELGEDEELTE HET MOONTLIKE TOEPASSINGS VIR 
CHRISTENE? 
Deel en skryf neer. Kom ons hou saam ‘n dinkskrum en maak ‘n kort lysie van moontlike toepassings uit  
Johannes 12:1-50.  
Oorweeg. WATTER MOONTLIKE TOEPASSING WIL GOD HÊ DAT JY PERSOONLIK IN JOU LEWE MAAK?  
Skryf neer. As jy ’n persoonlike toepassing maak, skryf dit dan neer in jou Bybelstudienotaboek. Het jy die 
vrymoedigheid om hierdie persoonlike toepassing met andere te deel of nie.  
(Let wel dat hoewel ’n waarheid dieselfde bly, kan daar moontlik ’n hele aantal verskillende toepassings van hierdie 
waarheid wees. Hier volg ’n lys van moontlike toepassings.) 
 

1. Voorbeelde van moontlike toepassings uit Johannes 12:1-50.  
 

12:3. Soms is dit nodig om soos Maria groot uitgawes aan te gaan om Jesus Christus te verheerlik.  
12:6. As jy verantwoordelik is vir die finansies, wees op jou hoede dat jy nie soos Judas gierig of oneerlik word nie.  
12:10. As die vyande van Christus beraadslaag het om Hom dood te maak, sal hulle ook planne maak om Christene 
              vandag dood te maak. Wees voorbereid daarop.  
12:16. Moenie Jesus Christus beskou soos die godsdienstige leiers en leraars van die Jode (en godsdienste soos die 

Judaïsme) dit doen nie. Hulle het nie in die Skrifte geglo nie (vergelyk Matteus 22:29; Johannes 5:39) en het 
selfs die Skrifte met hulle eie tradisies, wette en godsdienstige boeke vervang!  

12:17,19. Meestal is dit nie die godsdienstige leiers nie, maar gewone mense wat oor Jesus Christus met ander  
mense praat. Moedig gewone Christene aan om oor Jesus Christus te praat.  

12:20-21. As godsdienstige leiers en leraars nie Jesus Christus wil aanneem nie, sal gewone mense dit wel doen! 
              Verkondig dus die evangelie aan gewone mense!  
12:24-25. Selfverloëning en lyding vir die saak van Jesus Christus is twee belangrike Christelike deugde. 
12:31-32. Verkondig die evangelie aan die hele wêreld, want Jesus Christus is nou besig om mense uit alle volke in die  

wêreld na Hom toe te trek!  
12:42-43 Mense wat opreg in Jesus Christus glo, sal Hom met hulle mond bely, maar ook vervolg word. 
12:48. Die boodskap van het evangelie sal jou nou vryspreek of later op die oordeelsdag veroordeel. 
 

2. Voorbeelde van persoonlike toepassings uit Johannes 12:1-50.  
 

Ek gee aan Jesus Christus die eerste en vernaamste plek in my lewe. Ek vertrou op Jesus Christus, en nie op my ouers, 
familie, leraar, direkteur by my werk, die regering van my land of godsdienstige leiers nie. As dit wat Jesus Christus 
van my vra, bots met wat die wêreld van my vra, dan kies ek om Jesus Christus te gehoorsaam!  
 

Ek wil Jesus Christus tot die einde toe dien, selfs al is dit die pad van selfverloëning en lyding. Ek het besluit om my 
kruis te dra en Jesus te volg. Ek is bereid om moeilikhede, vervolging en selfs die dood te ly vir die saak van Jesus 
Christus en sy Koninkryk in hierdie wêreld. Ek bly vashou aan die gedagte dat die kruis lei na die kroon toe. Net so kan 
ek my lewe behou. Slegs langs die weg van diens en lyding sal God die Vader my eer! 
 

STAP 5. BID.                 REAKSIE  
MAAK BEURTE EN BID TOT GOD OOR ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JOU AANGESPREEK HET in 
Johannes 12:1-50.  
(Reageer in jou gebed op iets wat jy gedurende die Bybelstudie geleer het. Oefen jouself om kort te bid, bv. deur net één 
of twee sinne te bid. Elkeen in die groep sal oor verskillende dinge bid.) 
 

5 GEBED (8 minute)                                     [VOORBIDDING] 
BID VIR ANDERE 

 
As daar tyd is gaan voort met bid in groepies van twee of drie persone. Bid vir mekaar en vir die mense in die wêreld  
(Romeine 15:30; Kolossense 4:12).  
 

6 VOORBEREIDING (2 minute)                  [OPDRAGTE] 
VIR DIE VOLGENDE BYEENKOMS 

 
 Deel die voorbereiding vir die volgende byeenkoms uit op ’n stukkie papier of laat die groeplede dit afskryf. 
1. Toewyding. Wy jou daaraan toe om steeds dissipels te maak en die gemeente van Jesus Christus op te bou.  
2. Verkondig, onderrig of bestudeer die Bybelstudie uit Johannes 12 saam met ’n persoon of ’n klein groepie  
    mense.  
3. Persoonlike tyd met God. Hou stiltetyd met God uit ongeveer ’n halwe hoofstuk per keer uit Lukas 15:1 – 18:17.  
    Maak gebruik van die uitgekose Bybelvers of die gunstelingwaarheid metode en maak kort aantekeninge.  
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4. Memorisering. Mediteer en memoriseer die nuwe Bybelvers: (5) Bly getrou. Spreuke 3:5-6. 
    Herhaal elke dag die laaste vyf Bybelverse wat jy uit jou kop geleer het.  
5. Gebed. Bid vir iemand of iets spesifieks hierdie week en sien met verwagting uit na wat God doen (Psalm 5:4). 
6. Hou jou aantekeninge op datum. Sluit jou aantekeninge oor stiltetyd, memorisering, jou Bybelstudie en hierdie  
    opdrag in.  
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