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GEMEENTE.    LES 14 
 

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] 

GALATEN 1 - 4 

 

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

(Galaten 1 - 4). 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) [VOORBEREIDING VOOR HET CHRISTELIJKE HUWELIJK] 

(2) AMOS 3:3 

 

Mediteer, memoriseer en repeteer twee aan twee.  

(2) Hetzelfde levensdoel. Amos 3:3 NBG. Gaan er twee tezamen zonder dat zij het eens geworden zijn?  

4 BIJBELSTUDIE (85 minuten) [EVANGELIE VAN JOHANNES]

JOHANNES 5:1-47 

 

Introductie. Johannes 5:1-47 beschrijft het Woord, Jezus Christus, Die na Zijn wonderwerk bij Bethesda door de Joden 

in Judea verworpen werd. Johannes 5:17-30 bevat de aanspraken van Jezus Christus met betrekking tot God de Vader. 

En Johannes 5:31-47 spreekt over de getuigen van Jezus Christus. 
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan Johannes 5:1-47 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. 
 

5:17-23 

Ontdekking 1. De aanspraken van Jezus Christus.  
 

Jezus maakte bepaalde belangrijke aanspraken met betrekking tot Hemzelf die door de Joden goed begrepen werden. 
 

 (1) In Johannes 5:17-18, maakt Jezus er aanspraak op  

      dat Hij in Zijn wezen essentieel gelijk is aan God de Vader.  

Jezus noemt God Zijn Vader. De Joden begrepen meteen dat Jezus hiermee bedoelde dat Hij de goddelijke natuur bezat 

in de hoogste betekenis van het woord. Zij begrepen dat Jezus er aanspraak op maakte dat Hij gelijk aan God de Vader 

is. Deze aanspraak is natuurlijk de ergst mogelijke godslastering en moet dan met de dood gestraft worden, of het is de 

meest glorieuze waarheid en moet dan door geloof aangenomen worden! God de Vader en God de Zoon hebben 

dezelfde goddelijke natuur. Zo maakte Jezus er aanspraak op dat Hij in essentie gelijk aan God de Vader is. Dit was de 

werkelijke reden waarom de Joden Jezus wilden doden. 
 

De Joden vielen Jezus ook aan omdat zij meenden dat Hij de Sabbat gebroken had. De Joden beschouwden de Sabbat 

essentieel als een rustdag waarop alle werk stilgelegd moest worden. Maar Jezus zei als dat waar was, dan 

beschuldigden de Joden God de Vader dat Hij de Sabbat breekt, omdat God altijd werkt in het onderhouden van de 

schepping en in de redding van mensen! God de Vader legt nooit enig belangrijk werk stil om te rusten in de zin van 

“nietsdoen”. Zo doet ook God de Zoon, Die in het nauwste verband tot God de Vader staat. In vers 17 zegt Jezus, “ 
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Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.” Daarmee zegt Jezus dat als de Joden de Zoon beschuldigen van het breken 

van de Sabbat, zij ook God de Vader beschuldigen van het breken van de Sabbat, omdat God de Zoon in essentie gelijk 

is aan God de Vader. 
 

 (2) In Johannes 5:19-22 maakt Jezus er aanspraak op  

      dat Hij in Zijn werken gelijk is aan God de Vader.  

Hij zegt, “ De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de 

Zoon op dezelfde wijze”. De handeling die bij God zijn oorsprong heeft, wordt zichtbaar in de Zoon geopenbaard. De 

Zoon ziet wat de Vader Hem laat zien, en dan openbaart de Zoon het denken van de Vader door Zijn hoorbare woorden 

en Zijn zichtbare daden. De Zoon begrijpt de wil van de Vader en voert Zijn wil dan uit.  
 

Jezus zegt tegen de Joden dat Hij gezag heeft om grotere werken te doen dan een verlamd man (op de Sabbat) te 

genezen. Als wat zij zagen hen verwonderde, dan zal wat zij nog zullen zien hen veel meer verwonderen. Twee 

handelingen worden benadrukt: het geven van leven aan geestelijk en lichamelijk dode mensen; en het uitvoeren van het 

oordeel. Jezus maakt aanspraak, “Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend 

wie Hij wil.” Jezus zegt niet dat Hij alleen maar een instrument in Gods hand is om doden op te wekken zoals 

bijvoorbeeld de profeten Elia en Elisa. Hij maakt er aanspraak op dat Hij gezag heeft om de doden op te wekken, niet 

maar om hun sterfelijk leven op de aarde voort te zetten, maar om mensen te doen opstaan tot het eeuwige leven! Hij 

maakt er aanspraak op hetzelfde gezag als God de Vader te hebben om nu geestelijk het eeuwige leven te schenken aan 

geestelijk dode mensen en later lichamelijk onsterfelijk leven te schenken aan de lichamelijk dode mensen bij de 

opstanding uit de doden. 
 

Jezus maakt ook de volgende aanspraak, “De Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon 

gegeven.” Door de hele oudtestamentische openbaring wordt God beleden als “de Rechter van de hele aarde” (Genesis 

18:25). Zijn oordelen vielen telkens weer op de levens van individuen en volken. Aan het einde van de 

wereldgeschiedenis zal er het laatste oordeel plaatsvinden. Jezus maakt er aanspraak op dat Hij de Rechter bij het laatste 

oordeel zal zijn. God de Vader heeft dat gezag aan Hem geschonken, zodat God de Zoon dezelfde eer mag ontvangen 

als God de Vader! 
 

 (3) In Johannes 5:23 maakt Jezus er aanspraak op  

      dat Hij in de eer die Hij ontvangt gelijk is aan God de Vader.  

Hij zegt, “Opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet.” In Filippenzen 

2:9-11 schenkt God de Vader aan Jezus Christus als een beloning voor Zijn gehoorzaamheid een Naam boven alle 

andere namen, opdat in de Naam van Jezus elke knie zich zou buigen van hen die in de hemel, en die op de aarde, en 

die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere (Grieks: kurios) is.” In Jesaja 45:22 hoort 

deze eer alleen aan de HEERE (Hebreeuws: JaHWeH, Grieks: kurios). Dus, als Jezus Christus deze eer ontvangt, dan 

wordt de eer van God de Vader niet verminderd of aan een ander gegeven (Jesaja 42:8). De heerlijkheid van God wordt 

juist hierdoor vergroot, omdat Jezus Christus deze eer ontvangt “tot heerlijkheid van God de Vader” (Filippenzen 2:11).  
 

Wanneer de Zoon verhoogd wordt, wordt de Vader verheerlijkt. Wanneer mensen hun knie buigen voor Jezus Christus 

en wanneer hun tong belijdt dat Jezus Christus de Verlosser en Heer is, dan wordt God de Vader verheerlijkt!  
 

 

5:30-47 

Ontdekking 2. De getuigen van Jezus Christus.  
 

In vers 31 zegt Jezus dat Zijn getuigenis over Zichzelf helemaal waar is, maar dat het toch in de beoordeling van de 

Joden niet geldig is. Natuurlijk is een aanbeveling die jezelf schrijft niet geldig. Niemand kan zijn eigen handtekening 

bevestigen. Als de aanspraken van Jezus Christus gemaakt werden zonder het gezag van God de Vader, dan is niemand 

verplicht om Zijn aanspraken te accepteren. Maar het getuigenis van Jezus is waar, omdat God de Vader Zijn getuigenis 

bevestigt (Johannes 8:13-18). En toch blijven de Joden de betrouwbaarheid van het getuigenis (de aanspraken) van 

Jezus ontkennen, omdat zij het als ongeldig beschouwen. Daarom vestigt Jezus Christus de aandacht op vijf andere 

belangrijke getuigenissen over Hem! De Joden kunnen deze getuigenissen niet naast zich neerleggen.  
 

 (1) Het getuigenis van God de Vader Zelf.  

In Johannes 5:19,30 introduceert Jezus God de Vader als Zijn Getuige. Hij zegt dat God de Zoon niets uit eigen 

initiatief doet. Hij volgt het voorbeeld van God de Vader. Vanaf de eeuwigheid wordt de relatie tussen God de Vader en 

God de Zoon gekenmerkt door de Zoon Die de wil van de Vader uitvoert, zegt wat de Vader zegt, oordeelt wat de 

Vader oordeelt en de Vader in alles behaagt. Op basis van dit onveranderlijke principe van handeling tussen God de 

Vader en God de Zoon, kan Jezus Zijn verdediging veilig in Gods handen laten. God de Vader rechtvaardigt de Zoon en 

geeft Hem voldoende geloofsbrieven.  
 

In vers 32 introduceert Jezus “een andere Getuige”. Uit vers 36-37 weten we dat deze Getuige God de Vader is. God de 

Vader Zelf getuigt van Jezus Christus op drie manieren:  

• in de oudtestamentische Geschriften 

• door uit de hemel bij Zijn menswording te spreken  

• en door de werken die God de Vader aan God de Zoon gegeven heeft te vervullen.  
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Alle andere getuigen die volgen zijn aan het getuigenis van God de Vader ondergeschikt.  
 

 (2) Het getuigenis van Johannes de Doper.  

In Johannes 5:33-35, introduceert Jezus Johannes de Doper als Zijn getuige. De roeping en taak van Johannes de Doper 

was om aangaande het Licht te getuigen (Johannes 1:7). Hij getuigde tegenover de delegatie Joden uit Jeruzalem dat 

Jezus  “het waarachtige Licht is dat in de wereld komt en ieder mens verlicht” (Johannes 1:9) en dat Jezus “de HEERE 

is Die komen zou” (Jesaja 40:3; Markus 1:3), dat Jezus “het Lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt”, 

dat “Hij doopt met de Heilige Geest” en dat Hij “de Zoon van God” is (Johannes 1:7,9,23,29,33,34)! Johannes de Doper 

was niet het Licht, maar de lichtdrager (lamp) die de schare naar Jezus trok. Nu was het Licht Zelf gekomen met nog 

veel betere geloofsbrieven (gewichtiger getuigenis) dan het getuigenis van Johannes de Doper.  
 

 (3) Het getuigenis van de werken van Jezus.  

In Johannes 5:36 introduceert Jezus het werk dat God de Vader Hem gegeven heeft als Zijn getuige. Het werk dat God 

de Vader aan Jezus Christus gegeven heeft was om: 

• door Zijn menswording de onzichtbare God bekend te maken 

• door Zijn dood en opstanding verzoening1 van zonden te doen en zodoende mensen met God te verzoenen2  

• door Zijn hemelvaart en troonsbestijging het Koninkrijk van God te vestigen.  

Al de andere werken van Jezus (als prediking, onderricht, genezingen, bevrijdingen. enz.) dragen hiertoe bij. Zijn 

wondertekenen wezen naar de werkelijkheid van God en de werkelijkheid van Zijn werk van verlossing. Al deze 

wondertekenen waren zichtbare bewijzen dat God de Vader Hem gezonden had en Zijn werk bevestigde. 
 

 (4) Het getuigenis van de Schriften.  

In Johannes 5:39-40, introduceert Jezus de Geschriften van het Oude Testament als Zijn getuige. Jezus zegt dat hoewel 

de Joden de oudtestamentische Geschriften bezaten, zij het Woord van God niet in hun hart hadden. Hoewel zij het 

Oude Testament hadden, geloofden zij het niet. Hoewel het Oude Testament veel spreekt over de komende Messias, 

Jezus Christus, herkenden en erkenden de Joden Jezus Christus niet als de Messias en kwamen zij ook niet tot Hem om 

eeuwig leven te ontvangen.  
 

In Lukas 24:27 en 44 legt Jezus alles uit wat over Hem in het Oude Testament geschreven staat. En 2 Timoteüs 3:15 

leert dat de Heilige Schriften een mens wijs kunnen maken tot zaligheid en dat deze zaligheid alleen komt door geloof 

in Jezus Christus! De Joodse geleerden hebben in hun boeken geschreven dat het bestuderen van de Schriften de weg tot 

het leven in de komende eeuw is. Romeinen 10:4 in het Nieuwe Testament bevestigt dat het leven in Jezus Christus 

gevonden wordt Die “het einde van de Wet is”, zodat iedereen door geloof gerechtvaardigd mag worden. 
 

 (5) Het getuigenis van Mozes.  

In Johannes 5:45-47 introduceert Jezus Mozes als Zijn getuige. De Joden beschouwen Mozes als hun grootste profeet. 

Maar Jezus zegt dat de Joden niet geloofden in wat Mozes schreef. In Deuteronomium 18:15 profeteerde Mozes, “Een 

Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u 

luisteren” (zie Handelingen 3:22-23). Mozes leerde dat God bevolen heeft dat alle mensen de komende Messias 

moesten gehoorzamen. Maar de vijandige Joden zagen Jezus Christus niet als de komende Messias, de stem van God of 

de gestalte van God. Zij verwierpen de Messias, de Zoon van God door de hardheid van hun hart.  
 

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 5:1-47 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. 
 

5:8 

Vraag 1. Waarom werd de verlamde man meteen genezen? 

Aantekeningen. Een verlamde man kan zichzelf niet voortbewegen, opstaan, iets optillen of lopen. Deze verlamde man 

klaagde dat er niemand was die hem kon helpen als het water bewogen werd. Toen zei Jezus tegen de verlamde man, 

“Sta op!, neem uw ligmat op en ga lopen!” Dit was een enorme uitdaging voor een man die net gezegd had dat hij 

onmogelijk kon lopen!  
 

Maar Jezus beveelt nooit iets wat onmogelijk is om uit te voeren! Wanneer Jezus spreekt, betekent het dat Hij wil dat 

het gebeurt. Zijn gesproken Woord is krachtig en effectief (zie Matteüs 4:4). Hier wil Jezus dat de verlamde man weer 

                                                           
1 Engels: atone. Het zoenoffer neemt Gods rechtvaardige verbolgenheid tegen de zonde weg en verwijderd de zonde die tussen God en de mens  

  instaat. Het zoenoffer verwijderd het probleem (de zonde) 
2 Engels: reconcile. Het zoenoffer brengt de twee gescheiden partijen weer bij elkaar. Het zoenoffer verwijdert het gevolg van het probleem (de  
  scheiding tussen God en mens)(Jesaja 59:1-2). 
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gaat lopen. De verlamde man geloofde de woorden van Jezus. Hij bewees zijn geloof door te gehoorzamen (zie 

Hebreeën 11:6-8). De verlamde man werd meteen genezen, nam zijn ligmat op en liep! Hij werd meteen genezen omdat 

Jezus Christus Zijn machtige Woord sprak en omdat de verlamde man Zijn Woord geloofde (de tweede is afhankelijk 

van de eerste)! Het herstel van de verlamde man was niet geleidelijk of gedeeltelijk, maar onmiddellijk en volledig! 

Weer eens werd de heerlijkheid van Jezus Christus geopenbaard. 
 

 

5:24-25 

Vraag 2. Hoe geeft de Zoon leven aan dode mensen? 

Aantekeningen. 
 

 (1) Het Woord van Jezus stelt je in staat te geloven en geeft leven.  

In Johannes 5:24 zegt Jezus, “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden 

heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.” Jezus 

Christus geeft leven aan mensen door Zijn Woord. “Zijn Woord” is Zijn hele boodschap aan de wereld. Hij spreekt Zijn 

boodschap op gezag van Zijn Vader. De gebeurtenis van de genezing van de verlamde man is “een teken” van hoe Jezus 

het geestelijke leven geeft aan mensen door Zijn Woord. De verlamde man ontving lichamelijke genezing door het 

gesproken Woord van Jezus die hem in staat stelde te geloven en hem kracht gaf op te staan. Evenzo ontvangen mensen 

geestelijke genezing door het Woord van Jezus Christus dat leven geeft. 
 

 (2) Het woord van Jezus zet de Heilige Geest aan het werk.  

In Johannes 5:25 zegt Jezus, “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon 

van God zullen horen, en dat wie Hem horen, zullen leven.” Hoe kunnen de doden een stem horen? In Ezechiël 37:4 

zegt de profeet: “Dorre beenderen, hoor het Woord van de HEERE.” En toen blies een geest uit de vier windstreken in 

hen en zij kwamen fysiek tot leven, dat wil zeggen, zij konden de oproep beantwoorden en uit de dood opstaan. Hier in 

Johannes is het de Geest van God die de geestelijk dode mensen in staat stelt de stem van Jezus Christus te horen en het 

eeuwige leven binnen te gaan!  
 

 (3) Het woord van Jezus komt alleen tot mensen die Hij op soevereine wijze uitkiest.  

Welke geestelijk dode mensen zullen Zijn stem horen en leven? In Johannes 5:21 zegt Jezus dat Hij zoals de Vader 

levend maakt wie Hij wil. Jezus Christus geeft het eeuwige leven aan mensen die Hij op een soevereine wijze 

uitgekozen heeft. De Heilige Geest stelt hen in staat om Zijn stem te horen en hen wedergeboren te doen zijn.  
 

 

5:26 

Vraag 3. Wat betekent: de Zoon heeft leven in Zichzelf?  

Aantekeningen.  
 

Niemand dan alleen God de Vader bezit inherent dit leven-in-Zichzelf, omdat alleen Hij niet verwekt en niet geschapen 

is. Hij is in Zichzelf de Levende God en volkomen onafhankelijk. Nu zegt Jezus: “Zoals de Vader het leven heeft in 

Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf.” Van alle eeuwigheid heeft God dit exclusieve 

recht op het leven-in-Zichzelf gedeeld met God de Zoon. Dit is de betekenis van de woorden: “de eniggeboren Zoon”. 

Jezus Christus is verwekt, maar niet geschapen. De uitdrukking “eniggeboren Zoon” heeft geen verband met iets in de 

mensenwereld. Het verwijst niet naar een begin ergens in het verleden. Het beschrijft het trinitarische Zoonschap van 

Christus.  
 

Johannes 3:16 bewijst dat Jezus Christus de Eniggeboren Zoon van de Vader is vóór Zijn menswording. God de Vader 

heeft dit leven-in-Zichzelf niet aan de Zoon verleend bij Zijn menswording of bij Zijn doop. Dit is een eeuwige 

gebeurtenis en een deel van de unieke Vader-Zoon relatie die al “in het begin” bestond. In de eeuwige orde heeft God 

de Vader dit leven-in-Zichzelf aan de Zoon verleend en in de tijdelijke orde heeft de Zoon dit leven-in-Zichzelf aan de 

mensen op de aarde geopenbaard. In 1 Johannes 1:2 wordt God de Zoon beschreven als de belichaming van “het 

eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard.” Menselijke wezens en alle geschapen wezens/dingen 

bezitten niet dit leven-in-Zichzelf, omdat zij allen geschapen zijn. Hun bestaan en leven worden afgeleid van de 

Schepper, God.  
 

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 

5:1-47.  

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.) 
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1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Johannes hoofdstuk 5:1-47.  
 

5:1-7.  “Bethesda” (Aramees: bet hisdah) betekent “huis van barmhartigheid”, maar het duwen en trekken van de 

zieke mensen bij het water maakte het een plaats van onbarmhartigheid, zelfs harteloosheid. Laat niet toe dat je 

woning of je gemeente een plaats van onbarmhartigheid of harteloosheid wordt.  

5:8-10.  De gouverneur Nehemia had geprobeerd om de handelaren te stoppen om op de Sabbat hun goederen te 

verkopen (Nehemia 13:15-22). Maar de Joodse wetgeleerden hebben het vierde gebod om de sabbat te 

“heiligen” (af te zonderen) veranderd in talloze menselijke voorschriften als: “je mag op de Sabbat niets 

dragen”, enz. Wees op je hoede dat ook jij niet “het Woord van God krachteloos maakt door je menselijke 

overleveringen”, want een dergelijke aanbidding van God is volkomen “tevergeefs” en dergelijke onderwijzing 

is ontaard in alleen maar “geboden van mensen” (Matteüs 15:1-9). 

5:23.  Eer God de Zoon op gelijke wijze als je God de Vader eert. De godsdiensten die Jezus Christus niet eren, eren 

ook God niet!  

Hij die Christus eert, eert God (Johannes 5:23).  

Hij die Christus kent, kent God (Johannes 8:19).  

Hij die in Christus gelooft, gelooft in God (Johannes 12:44).  

Hij die Christus ontvangt, ontvangt God (Johannes 13:20; Matteüs 10:40).  

Hij die Christus verwerpt, verwerpt God (Lukas 10:16).  

Hij die Christus verwerpt, komt niet tot God (Johannes 14:6).  

Hij die Christus heeft gezien, heeft God gezien (Johannes 14:9-10).  

Hij die de woorden van Christus gehoorzaamt, heeft God lief (Johannes 14:21,23).  

Allen die God aan Christus geeft, komen tot Christus; en wie tot Christus komt, zal Hij beslist niet uitwerpen 

(Johannes 6:37,44; zie 17:2,6,9).  

Hij die Christus loochent, heeft ook God niet (1 Johannes 2:23).  

5:24.  Verkondig het evangelie! Wie het evangelie hoort en gelooft, ontvangt meteen het eeuwige leven, komt niet in 

de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. 

5:28-29. Wees voorbereid op de wederkomst van Christus. Dan zullen alle gestorven mensen tegelijk Zijn stem horen  

en uit de dood opstaan tot het eeuwige leven of tot de eeuwige straf.  

5:31-47. Wees er zeker van dat je gelooft en het getuigenis van God aangaande Christus hebt aangenomen.  

5:39.  Bestudeer de Bijbel, omdat de Bijbel over Jezus Christus getuigt! De Bijbel maakt je wijs om de zaligheid 

(verlossing) te ontvangen  (2 Timoteüs 3:15). 

5:44.  Wat is voor jou belangrijker? Lof van je familie, vrienden en landgenoten te ontvangen of lof van de God van 

de Bijbel te ontvangen?  
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes hoofdstuk 5:1-47.  
 

Ik wil me oefenen om in de woorden van Jezus Christus te geloven. Als Jezus aan de verlamde man zegt, “Sta op, neem 

uw ligmat op en ga lopen” mag het misschien onmogelijk lijken, maar voor Jezus Christus is dat niet onmogelijk! Als 

Jezus Christus mij dingen in de Bijbel leert, dan wil Hij dat ik ze ook doe. Zijn gesproken woorden zijn krachtig en 

effectief. Hij kan doen wat Hij zegt en wil doen wat Hij zegt. Daarom wil ik me oefenen om te geloven wat Hij zegt. Ik 

zal eerst als de verlamde man mijn volkomen onvermogen erkennen. Dan wil ik ook als de verlamde man gehoorzamen 

wat Jezus Christus zegt.  
 

Ik wil in mijn getuigenis over Jezus Christus duidelijk belijden dat Jezus Christus gelijk is aan God de Vader. Niemand 

kan de goddelijke natuur van God definiëren. Om dat te kunnen zou je groter dan God moeten zijn. Gods denken is zo 

groot als de Stille Oceaan in vergelijking met mijn denken dat kleiner is dan een kopje water. Hoewel ik de goddelijke 

natuur van God niet kan bevatten, wil ik Hem belijden zoals Hij Zich in de Bijbel heeft geopenbaard. In Matteüs 28:19 

zegt Christus dat een gelovige gedoopt moet worden in de ene Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige 

Geest. God heeft één Naam en is één goddelijke Wezen Dat Zich in de menselijke geschiedenis heeft geopenbaard met 

drie innerlijke onderscheidingen in Zijn goddelijke Wezen. Jezus Christus is de tweede innerlijke onderscheiding in het 

goddelijke Wezen/Natuur. In Johannes 5:26 zegt Christus dat God de Vader aan Hem leven-in-Zichzelf heeft verleend, 

dat wil zeggen, dat God de Vader en God de Zoon dezelfde goddelijke natuur hebben.  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

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

Johannes 5:1-47.  

(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). 
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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 hoofdstuk 5 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 Galaten 5 – 6 en  

    Efeziërs 1. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte  

    aantekeningen.  

4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers: (3) Zelfbeheersing. 1 Tessalonicenzen 4:3-5.  

    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). 

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.  


