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GEMEENTE.     LES 6 
 

1 
GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)                  [STILLE TIJDEN] 

1 KORINTIËRS 2 - 5 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt  

(1 Korintiërs 2 - 5). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij 

vertelt. Maak aantekeningen. 

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten)      [CHRISTELIJK KARAKTER] 

HET REPETEREN VAN SERIE E 

 

Repeteer twee aan twee de 5 Bijbelverzen van serie E: “Christelijk karakter”.  

 (1) Christusgelijkvormigheid: 2 Korintiërs 3:18. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere 

als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, 

zoals het door de Geest van de Heere bewerkt wordt. 

(2) Reinheid. 1 Petrus 2:11. “Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke 

begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. 

(3) Liefde. Markus 12:30-31. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 

uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En de tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.  

(4) Geloof. Romeinen 4:20-21. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd versterkt 

in zijn geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat 

beloofd was.  

(5) Nederigheid. Filippenzen 2:3-4. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander 

voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder 

ook oog hebben voor wat van anderen is.  

BIJBELSTUDIE (85 minuten)  [EVANGELIE VAN JOHANNES]

JOHANNES 1:19-51 
 

Inleiding. Johannes 1 tot 12 beschrijft de openbare bediening van Jezus Christus. Johannes 1:15 tot 2:12 beschrijft hoe 

het Woord, Jezus Christus, Zichzelf openbaart aan Johannes de Doper en Zijn eerste discipelen.  
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan Johannes 1:19-51 met elkaar bestuderen.  

Laat ieder groepslid om de beurt één vers uit dit Bijbelgedeelte voorlezen.  
 

STAP 2. ONTDEK.    WAARNEMINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ?  

Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? 

Schrijf op. Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op 

in je Bijbelstudie notitieboek. 

Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in 

de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen 

dan deze. 
 

1:39,46 

Ontdekking 1. Kom en zie.  
 

Toen de discipelen Andreas en Johannes Jezus vroegen waar Hij woonde, zei Hij alleen: “Kom en zie.” Jezus betrok 

andere mensen in Zijn leven en in Zijn woning. Hij gaf mensen een gelegenheid Hem van dichtbij mee te maken. Hij 

wilde dat zij Zijn leven konden zien. Al gauw deden Zijn discipelen dat ook. Toen Nathanaël vroeg of Jezus wel de 
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Messias kon zijn omdat Hij uit Nazaret, een kleine plaats van geen betekenis, kwam, zei Filippus tegen hem: “Kom en 

zie!” De discipelen wilden dat mensen Jezus leerden kennen en betrokken zouden raken in Zijn leven. Daarom 

nodigden zij mensen uit naar Jezus te komen en zelf te ontdekken wie Hij was.  
 

Als christenen willen dat andere mensen Jezus leren kennen en zien wie christenen zijn en hoe zij leven, dan moeten zij 

mensen in hun leven en huis betrekken. Ik wil ook het voorbeeld van Jezus en Zijn discipelen volgen en mensen in mijn 

leven en huis betrekken zodat zij christenen en Christus mogen leren kennen.  
 

1:42 

Ontdekking 2. Hoe moet je naar mensen kijken?  
 

Toen Andreas zijn broer, Simon, naar Jezus bracht, keek Jezus naar zijn hart. Jezus wist dat Simon een groot man was 

met een klein hartje. Hij wist dat Simon grote dingen kon beloven, maar te bang was ze uit te voeren. Hij wist dat 

Simon een impulsief man was. Maar Jezus is de Grote Profeet, die niet alleen een mens kent zoals hij nu is, maar ook 

zoals hij in de toekomst eruit zal zien. Hij wist dat Simon zou veranderen en een stabiel, onbevreesd en volhardend 

persoon zou worden. Jezus keek naar Simon en zag hem niet zoals hij er nu uitzag, maar naar hoe hij in de toekomst zou 

kunnen worden! Jezus voorspelde hoe Gods genade hem zou veranderen en wat God in zijn leven tot stand zou 

brengen. Daarom gaf Jezus een nieuwe naam aan Simon en noemde hem “Petrus”, dat “rots” betekent.  
 

Later, in Matteüs 16:18 zei Jezus dat Hij Zijn Kerk op Petrus, de rots, zou bouwen. En in het boek Handelingen kunnen 

we lezen hoe Jezus Petrus gebruikte om de eerste gemeente onder de Joden, de eerste gemeente onder de half-Joden (de 

Samaritanen) en de eerste gemeente onder de niet-Joden (de heidenen) stichtte. 
 

Ik wil als Jezus zijn en naar mensen kijken, niet alleen naar hoe zij nu zijn, maar naar wat zij in de toekomst door Gods 

genade kunnen worden. De genade van God kan elk mens op aarde veranderen! Ik wil hoop in mensen inspireren dat 

Gods genade hen kan en zal veranderen. In plaats van kritisch op de fouten en tekortkoningen van mensen te letten, wil 

ik mensen bemoedigen en aansporen vooruitgang te maken in hun groeiproces als christen. 
 

STAP 3. VRAAG.           UITLEG 

Overweeg. WELKE VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN? 

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Johannes 1:19-51 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog 

niet begrijpen.  

Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? 

hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek. 

Oplezen. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te 

schrijven, laat ze om de beurt in de kring hun vraag oplezen.  

Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken. 
 

1:21 

Vraag 1. Was Johannes de Doper “Elia” of niet?  

Aantekeningen.  
 

Maleachi 4:5-6 zegt, “Zie, Ik zend tot u de profeet Elia voordat de dag van de HEERE komt, die grote en 

ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun 

vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.” Gebaseerd op hun eigen letterlijke uitleg van deze 

profetie verwachtten de Joden dat de profeet Elia zelf vóór de komst van de Messias naar de aarde zou komen.  
 

Maar in Lukas 1:17 voorspelde de engel van de Heere dat Johannes de Doper de voorbode van Jezus zou worden en dat 

hij zijn werk zou doen “in de geest en de kracht van Elia”. Hij zou het hart van de vaderen bekeren tot de kinderen en de 

ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.  
 

In Matteüs 17:12-13 noemde Jezus Johannes de Doper “Elia”. Hoewel Johannes de Doper niet letterlijk Elia was, 

zeiden de Engel van de Heere (Jezus in het Oude Testament) en Jezus Zelf (in het Nieuwe Testament) dat Johannes de 

Doper de profetie over Elia in Maleachi 4 heeft vervuld. Jezus zegt duidelijk dat Elia (dat wil zeggen, Johannes de 

Doper) al gekomen was en zijn voorbereidend werk had verricht maar dat de mensen in het volk Israël hem niet hadden 

herkend en uiteindelijk gedood hadden.  
 

 

1:25 

Vraag 2. Waarom doopte Johannes de Doper mensen met water? 

Aantekeningen.  
 

 (1) De reiniging door de priesters. 

Johannes de Doper zei duidelijk dat hij niet de Messias was, ook niet “Elia” die Maleachi voorspelde en ook niet “de 

profeet” die God aan Mozes beloofde (Deuteronomium 18:18-19). De Farizeeën vroegen hem waarom hij mensen met 

water doopte, een taak die eigenlijk alleen bij de Messias of Zijn vertegenwoordiger hoorde? Zij verwachtten dat alleen 

de Messias of Elia of de Profeet met water mocht dopen. De Farizeeën wisten goed dat niet elk mens de reinigingsriten 
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(van de ceremoniële wet), waartoe het dopen met water behoorde (Johannes 3:23-26), mocht uitvoeren. In Leviticus 

14:1-7 mochten alleen priesters een levende vogel in water gemengd met bloed van een geofferde vogel dopen. Alleen 

de priesters mocht een besmet mens zeven maal met water gemengd met bloed besprenkelen.  
 (2) De beloofde reiniging door de Messias.  

Ten slotte is de reinigingsrite een duidelijk Messiaanse handeling. In Ezechiël 36:25 zei de HEERE, “Ik zal rein water 

op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.” In Ezechiël 

37:23 zegt de HEERE, “Ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor hen zijn.”  
 

 (3) De reiniging door Johannes de Doper. 

Als Johannes de Doper niet de Messias was en ook niet één van de verwachtte voorboden van de Messias, waarom 

doopte hij dan wel met water? Het is duidelijk dat de Farizeeën niet begrepen wie Johannes de Doper was. Zij begrepen 

hem niet toen hij zei dat hij degene was van wie Jesaja 40:3 zegt, “Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid 

de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze GOD.” Hiermee gaf Johannes duidelijk 

te kennen dat hij “de voorbode van de Messias” was en dat de Messias niemand minder dan de HEERE (Hebreeuws: 

JaHWeH) (God) Zelf is (Markus 1:1-3)!  
 

Johannes zei dat de Messias al in hun midden stond, maar dat de Joden Hem niet herkenden! Hij waarschuwde de Joden 

dat zij niet in hun ijver om valse messiassen te ontmaskeren de ware Messias veronachtzaamden! In Johannes 1:31 zei 

Johannes dat de reden waarom hij met water doopte was om de ware Messias aan Israël voor te stellen. Markus 1:4 zegt 

dat Johannes de Doper kwam om “een doop van bekering tot vergeving van zonden” te verkondigen. Hij riep de Joden 

op om zich te bekeren van hun zonden en hun harten voor te bereiden om de Messias te ontvangen. Hij doopte mensen 

met water als een teken hiervan. Het water van de doop symboliseerde hun behoefte om geestelijk gereinigd te worden! 

De doop van Johannes behoorde nog tot de oudtestamentische reinigingsriten die mensen uiterlijk en ceremonieel 

reinigden (om tot God te naderen).   Johannes de Doper gaf alleen het teken, terwijl de Messias, Jezus Christus, de 

werkelijkheid gaf: dat wat het teken voorstelde, namelijk, de reiniging en wedergeboorte van de Heilige Geest (Markus 

1:8; Johannes 3:5; Titus 3:4-6)!  
 

 

1:29 

Vraag 3. Waarom wordt Jezus “het Lam van God” genoemd? 

Aantekeningen.  
 

Jezus Christus wordt “het Lam van God” genoemd omdat Hij de verschillende illustraties (typen) van lammeren in het 

Oude Testament vervuld heeft. In het Oude Testament is “het lam” een schaduw (type, illustratie) voor de toekomstige 

werkelijkheid (antitype), namelijk, de Messias.  
 

 (1) Het paaslam.  

Het paaslam werd op het paasfeest geslacht en het bloed werd aan de deurposten van gelovigen in Egypte gesmeerd om 

Gods toorn en oordeel (verdoemenis) af te wenden van mensen in Egypte als zij zich niet bekeerden. 1 Korintiërs 5:7 

zegt van Jezus, “Ons Paaslam is voor ons geslacht”. 1 Petrus 1:18-19 zegt dat christenen zijn vrijgekocht van hun 

zinloze levenswandel met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam”.   
 

 (2) Het lam voor de dagelijkse brandoffers (vuuroffers).  

Volgens Numeri 28:4 moest de priester elke ochtend en elke avond een lam op het brandofferaltaar offeren. Volgens 

Leviticus 1 moest dit lam zonder enig gebrek zijn, omdat het de zondeloosheid van Jezus Christus symboliseerde. De 

priester moest zijn hand op de kop van het lam leggen om te symboliseren dat de zonden van de offeraar op Jezus 

Christus gelegd werden. In het Oude Testament werd “het brandoffer” door God geaccepteerd als zoenoffer voor zijn 

zonden. Evenzo is in het Nieuwe Testament het zoenoffer van Jezus Christus aan het kruis de enige effectieve manier 

om verzoening voor de zonden van gelovigen te doen (Romeinen 3:25).  
 

 (3) Het lam in Jesaja 53.  

Jesaja 53:6-7 en vers 10 zegt, “Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de 

HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt,  

maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn 

scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. ... Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij 

nageslacht zien.” Leviticus 5:14-16 leert dat “het schuldoffer” verzoening deed (en vergeving bracht) voor zonden die 

zonder opzet gepleegd werden tegen de heilige dingen van de HEERE. Het nam het ongenoegen van de HEERE weg.  
 

Dus alle drie de lammeren in het Oude Testament waren illustraties (typen) die hun vervullingen (antitypen) vonden in 

Jezus Christus in het Nieuwe Testament! 
 

 

1:32 

Vraag 4. Waarom was het nodig dat Jezus Christus de Heilige Geest op een zichtbare wijze  

              ontving? 

Aantekeningen. 
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De schrijver van het Johannes Evangelie gaat er van uit dat zijn lezers bekend waren met de drie andere Evangeliën die 

vertelden over de doop van Jezus in de rivier de Jordaan. Toen daalde de Heilige Geest in de zichtbare vorm van een 

duif vanuit de hemel en bleef op Jezus. Hoewel de Heilige Geest geen lichaam heeft en daarom normaliter niet met het 

blote oog gezien kan worden, heeft God toegelaten dat Johannes en Jezus de Heilige Geest konden zien in de vorm van 

een duif. God koos een duif omdat de duif een symbool is voor zuiverheid, reinheid, zachtmoedigheid en vrede en deze 

zijn op een overtreffende wijze eigenschappen (kenmerken) van de Heilige Geest. De Heilige Geest is zuiver, puur en 

daarom staat in Efeziërs 4:30 geschreven dat allerlei zonden de Heilige Geest bedroeven. De Heilige Geest is 

zachtmoedig omdat Hij volgens Johannes 16:8,13 de waarheid niet aan mensen opdringt, maar mensen op zachtmoedige 

wijze overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Heilige Geest is vrede omdat volgens Romeinen 14:17-20 Hij 

niets doet om mensen te doen struikelen, maar alleen wat mensen opbouwt. De Heilige Geest bleef een poos zichtbaar 

op Jezus en de stem van God de Vader uit de hemel zei duidelijk, “Dit is Mijn geliefde Zoon in Wie Ik Mijn 

welbehagen heb” (Matteüs 3:16-17). Hier manifesteert de Drie-enige God zich als de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest!  
 

Maar waarom was het nodig dat Jezus Christus dan de Heilige Geest ontving? Volgens 2 Korintiërs 3:17 is de Zoon van 

God naar Zijn goddelijke natuur de Heilige Geest, maar naar Zijn menselijke natuur ontving Hij de Heilige Geest. Toen 

Jezus Christus tijdens Zijn doop met water de Heilige Geest ontving, ontving hij de Heilige Geest naar Zijn menselijke 

natuur. Zo werd Jezus Christus met de Heilige Geest gezalfd en dus door God geordend (in het openbaar aangewezen) 

voor Zijn specifieke taak als Middellaar tussen God en mensen en werd Hij met de Heilige Geest toegerust om Zijn taak 

uit te voeren. In Lukas 4:18-19 leerde Jezus Zelf dat de profetie in Jesaja 61:1-2 in Hem in vervulling is gegaan, “De 

Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te 

verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het 

gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te 

prediken.” En Johannes 3:34 zegt dat God de Heilige Geest zonder maat aan Jezus Christus gegeven heeft! Dit betekent 

hetzelfde wanneer Paulus in Kolossenzen 2:9 zegt, “Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.”  
 

 

1:47 

Vraag 5. Waarom noemt Jezus Nathanaël “een Israëliet in wie geen bedrog is”? 

Aantekeningen. 
 

De verwijzing in vers 51 is naar een ladder waarop engelen vanuit de hemel neerdalen en weer opstijgen. Het toont aan 

dat Jezus aan de aartsvader Jakob dacht toen Hij met Nathanaël sprak. In Genesis 27:35-36, zei Izak aan Esau dat zijn 

broer Jakob op een bedrieglijke wijze de zegen van zijn eerstgeboorterecht van hem gestolen had. De naam “Jakob” 

betekent “bedrieger”. Maar “bedrog” kenmerkte niet alleen de aartsvader Jakob, maar ook de zonen van Jakob, de 

Israëlieten (de Joden). In Genesis 34 hadden zij de mannen in een hele stad door bedrog vermoord en hun bezittingen 

geroofd.  
 

Een echt eerlijke Israëliet, een Jood zonder bedrog, was een zodanige zeldzaamheid geworden dat Jezus dit feit moest 

uitroepen! Waarschijnlijk is verraderlijke bedriegerij een kenmerk van mensen in alle volken. In Johannes 2:24-25 zegt 

Jezus dat Hij alle mensen goed door heeft en weet wat er in hun hart speelt. Zo heeft Jezus Christus ook mij en jou 

helemaal door. Hij kent onze gedachten, motieven en houdingen (zie Psalm 139:1-4). Hij weet ook wanneer wij neigen 

bedrieglijk te zijn. Daarom is het zo belangrijk dat de Heilige Geest onze gedachten, motieven en houdingen verandert.  
 

 

1:51 

Vraag 6. Wat is de betekenis van engelen die op de Zoon van de Mens neerdalen en opstijgen? 

Aantekeningen. 
 

In Genesis 28 zag Jakob in zijn droom een ladder tussen de hemel en de aarde staan waarlangs de engelen van God 

omhoog en omlaag klommen. De HEERE Zelf stond aan het boveneinde en zegende Jakob. Hij beloofde aan Jakob, 

“Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het 

noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, Ik ben 

met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, .... Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u 

gesproken heb” (Genesis 28:14-15).  
 

Nu hier in het Evangelie van Johannes toont Jezus aan dat deze belofte aan Jakob, deze illustratie (type), zijn vervulling 

(antitype) vindt in Jezus Christus! Jezus Christus Zelf is de schakel (verbinding)  tussen hemel en aarde! Hij is de enige 

Middellaar tussen God en mensen (1 Timoteüs 2:5)! Door Zijn zoendood aan het kruis verzoent Hij God met zondaars 

en zondaars met God.  
 

Jezus zei tegen Nathanaël dat hij nog veel grotere dingen zou zien. Wat waren deze “grotere dingen”? De discipelen 

zagen dat Jezus een soevereine en allesdoordringende kennis had van mensen en dat Hij recht in het hart van Nathanaël 

kon kijken. Van nu af aan zouden de discipelen nog meer goddelijke eigenschappen van Jezus leren kennen. Zij zouden 

vooral Zijn kruisdood zien en hoe het kruis de hemel helemaal open gooit en hoe mensen vanuit alle landen op aarde 

naar God toe getrokken worden en met God verzoend worden (Johannes 8:28; 12:32). Uiteindelijk zouden zij Jezus 
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Christus op de laatste oordeelsdag zien, met universele macht en gezag bekleed om te oordelen en over de nieuwe 

hemel en de nieuwe aarde te heersen (Daniël 7:13-14). 
 

STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR 

CHRISTENEN? 

Een lijst maken. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit Johannes 

1:19-51.  

Overweeg. WELKE MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING 

MAAKT?  

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf die dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze 

persoonlijke toepassing aan anderen te vertellen of niet.  

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid 

mogelijk zijn. Hier volgt een lijst van mogelijke toepassingen.) 
 

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Johannes 1:19-51.  
 

1:22-23. Wanneer mensen je vragen, geef dan een duidelijke uitleg over je taak en roeping in het leven. 

1:29.  Wijs mensen weg van jezelf naar Jezus Christus, het Lam van God. Stel mensen aan Jezus Christus voor.  

1:33.  De eenmalige “doop met de Heilige Geest” wordt het best in 1 Korintiërs 12:12-13, Johannes 3:3-8 en Titus  

3:4-8 beschreven. De herhaaldelijke “vervulling met de Heilige Geest” wordt in Efeziërs 5:18-21 geleerd.  

1:39.  Betrek mensen in de levens en bijeenkomsten van christenen. Zeg ook aan hen, “Kom en zie!”  

1:42.  Breng je familieleden naar Christus.  

1:42.  Kijk naar mensen, niet alleen maar naar hoe zij nu zijn, maar ook naar hoe zij door Jezus Christus veranderd 

kunnen worden.  

1:43.  Jezus roept ons, niet alleen om Hem te bewonderen, maar ook om Hem te volgen, om Zijn discipel te worden.  

1:44.  Vertel je vrienden over Jezus Christus. De profeten in de oudtestamentische periode hebben al over Hem 

geprofeteerd. 

1:47.  Waardeer mensen als zij waardering waardig zijn.  

1:49.  Denk na, “Wat is jouw belijdenis aangaande Jezus Christus?” 
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes 1:19-51.  
 

Omdat het zo belangrijk is “te gaan en te zien”, neem ik geregeld deel aan christelijke bijeenkomsten, zodat ook ik kan 

zien wie christenen zijn en wat zij doen. Ik wil Jezus Christus beter leren kennen en daarom heb ik me aangesloten bij 

een Bijbelstudiegroep (discipelgroep). 
 

Jezus keek naar Petrus, niet alleen hoe hij nu was, maar ook naar hoe hij in de toekomst kon veranderen. Dit bemoedigt 

me enorm, omdat Jezus naar mij kijkt hoe ik in de toekomst door Zijn genade ga veranderen. Daarom verwacht ik dat 

Jezus Christus mij verandert en de persoon maakt die Hij wil dat ik wordt. 
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in 

Johannes 1:19-51.  

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld 

door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.) 

 

5 GEBED (8 minuten)                                       [VOORBEDE] 

BID VOOR ANDEREN 
 

Bid in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor andere mensen in de wereld (Romeinen 15:30; 

Kolossenzen 4:12). 
 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

 Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen.  

2. Verkondig, onderricht of bestudeer de Bijbelstudie uit Johannes 1:19-51 samen met een persoon of een kleine groep  

    mensen.  

3. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit 1 Korintiërs 6-8. 

    Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.  

4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers: (1) Johannes 1:14. Repeteer elke dag de laatste vijf 

    Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.  

5. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 
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6. Houd je aantekeningen over bouwen van de gemeente van Christus goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over  

    stille tijd, memorisatie, je Bijbelstudie en deze opdracht.  


