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GEMEENTE.    LES 24 
 

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] 

2 TIMOTEÜS 2 - 4 

 

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

(2 Timoteüs 2 - 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)  [SLEUTELVERZEN IN JOHANNES] 

REPETEER DE SLEUTELVERZEN IN JOHANNES  

 

Repeteer twee aan twee: de laatste 5 Bijbelverzen die je uit het Johannes Evangelie uit het hoofd geleerd hebt. 

(6) Johannes 5:24. 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. 

(7) Johannes 6:37. Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen. 

(8) Johannes 7:38. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste 

vloeien.  

(9) Johannes 8:12. Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het 

licht van het leven hebben. 

(10) Johannes 10:28. En Ik geef hen eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand 

zal ze uit Mijn hand rukken.  

 

4 BIJBELSTUDIE [EVANGELIE VAN JOHANNES]

JOHANNES 10:1-42 

 

Introductie. Johannes 10:1-39 beschrijft de allegorie van de Goede Herder. Jezus Christus maakt voor de Farizeeën en 

Zijn discipelen aanspraak dat Hij de Zoon van God is.  
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan Johannes 10:1-42 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. 
 

10:26-29 

Ontdekking 1. Zekerheid van verlossing.  
 

 (1) Zekerheid van verlossing is gebaseerd op de belofte en kracht van Jezus Christus.  

In Johannes 10:27-28 zegt Jezus, “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig 

leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken.” Jezus belooft drie 

absolute zekerheden aan Zijn volgelingen:  

• Ware gelovigen hebben al het eeuwig leven, dat wil zeggen, het leven dat kenmerkend is voor de komende eeuw 

van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde! En dit leven duurt voor eeuwig. Het heeft geen einde!  

• Ware gelovigen kunnen niet terugvallen op een manier dat zij verloren gaan, dat wil zeggen, zij zullen nooit 

verdoemd worden tot een eeuwigdurende scheiding van Gods liefdevolle tegenwoordigheid en zorg!  



© 2016 DOTA Handleiding 06                  Les 24. Johannes 10 2 

• Ware gelovigen kunnen niet uit de hand van Jezus Christus geroofd worden, dat wil zeggen, niemand is sterk 

genoeg om hen uit de machtige bescherming en zorg van Christus weg te rukken!  
 

Maar wie zijn de ware gelovigen? Jezus zegt dat Hij de ware gelovigen kent; zij gehoorzamen Zijn stem; en zij volgen 

Jezus Christus en geen ander godsdienst, filosofie, wereldbeschouwing of waardesysteem. Geen christen hoeft te 

twijfelen of hij wel zeker kan zijn van zijn verlossing. Maar ook kan niemand zichzelf beschouwen als een schaap (i.e. 

volgeling) van Jezus Christus als hij niet naar Christus luistert en Hem gehoorzaamt! 
 

 (2) Zekerheid van verlossing is gebaseerd op het feit  

      dat God de Vader hen aan Jezus Christus gegeven heeft.  

In Johannes 10:26 zegt Jezus tegen de Joden die niet in hem geloven, “U gelooft niet, want u bent niet van Mijn 

schapen.” Dit vers bevat twee belangrijke waarheden van de Bijbel, namelijk, enerzijds de leer van de goddelijke 

uitverkiezing en anderzijds de leer van de menselijke verantwoordelijkheid. Mensen kunnen deze twee leerstellingen 

niet zomaar met elkaar rijmen, omdat zij parallel lopen in de Bijbel.  
 

Enerzijds is elke mens zelf verantwoordelijk of hij in Jezus Christus gelooft of niet. De Joden zijn helemaal 

verantwoordelijk voor hun zonden en ongeloof! Jezus zegt, “Jullie geloven niet (Johannes 10:26)!” Dit slaat op de 

menselijke verantwoordelijkheid! Als wij het evangelie verkondigen, moeten wij ook de menselijke 

verantwoordelijkheid om zich te bekeren en te geloven (Markus 1:15) heel duidelijk verkondigen.  
  

Anderzijds kiest God de Vader wie Hij wel of niet aan Jezus Christus geeft. Jezus zegt (letterlijk): “Wat (de kudde 

schapen die) Mijn Vader Mij gegeven heeft, is groter (voortreffelijker, meer uitmuntend)(dan alle andere schepselen op 

de aarde), en niemand kan hen (de kudde) uit de hand van Mijn Vader rukken” (Johannes 10:29).” Deze waarheid wordt 

ook in Johannes 6:37,44 en 65 geleerd, “Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik 

beslist niet uitwerpen ... Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt .... Niemand 

kan tot Mij komen, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is.” Alleen de mensen die God de Vader onweerstaanbaar 

tot Jezus Christus trekt, zullen tot Jezus Christus komen en in Hem geloven! Dit slaat op de goddelijke uitverkiezing! 

We moeten de waarheid aangaande de goddelijke uitverkiezing alleen aan gelovigen in de Kerk/Gemeente leren, omdat 

ongelovigen dat niet kunnen begrijpen.  
 

Het feit dat ik nu in Jezus Christus geloof en Hem volg, is een grote zekerheid dat God de Vader mij aan Jezus Christus 

gegeven heeft! Alle gelovigen (christenen) in de wereld mogen heel zeker weten dat zij horen tot de Herder en Zijn 

kudde (Johannes 10:27-29).  
 

 

10:30-33 

Ontdekking 2. Het feit dat Jezus Christus God is.  
 

 (1) Jezus Christus maakt er aanspraak op dat Hij één met God de Vader is.  

In Johannes 10:30 zegt Jezus, “Ik en de Vader zijn één.” Dit slaat niet alleen op uiterlijke eenheid, een eenheid in de 

werken die Zij doen. Hij verwijst naar hun essentiële eenheid: hun innerlijke, geestelijke, ontologische, trinitarische en 

eeuwige eenheid. Als Hij zegt, “Wij zijn” dan spreekt Hij over twee Personen (innerlijke onderscheidingen in de 

eenheid van het Goddelijke Wezen of Natuur) (zie Matteüs 28:19, één goddelijke Wezen met drie innerlijke 

onderscheidingen in deze ene goddelijke natuur). Als Hij zegt “één”, dan spreekt hij over goddelijke substantie of 

Wezen. Dit wordt “de Drie-eenheid genoemd. Dit Bijbelvers is belangrijk omdat het twee verkeerde leerstellingen 

verwerpt: 

• Het verwerpt de leer die de eenheid in het wezen van God ontkent 

• Het verwerpt de leer die de diversiteit in het wezen van God ontkent.  
 

 (2) De Joden begrepen de aanspraak van Jezus: Hij maakte Zichzelf tot God.  

Al eerder had Jezus er aanspraak op gemaakt dat Hij gelijk aan God is. In Johannes 5:17-18 en 23 maakte Jezus er 

aanspraak op dat Hij gelijk aan God de Vader is in wezen, in werken en in eer! In Johannes 8:58-59 maakte Jezus er 

aanspraak op dat Hij al bestond vóór Abraham geboren was! De Joden beschouwden dit als godslastering want zij 

wilden Hem stenigen.  
  

Daarom waarschuwde Jezus de Joden in Johannes 8:24, “Als u niet gelooft dat IK BEN (Degene Die Ik zeg te zijn) 

(dezelfde Naam als van God in het Oude Testament in in Exodus 3:14) zult u in uw zonden sterven!” Het is niet 

voldoende te geloven dat Jezus Christus een goed mens of een profeet was! Nee, als mensen (ook van een ander 

godsdienst) niet geloven dat Jezus Christus Degene is waarop Hij in de Bijbel aanspraak maakt, zullen zij heel zeker in 

de eeuwige dood (de hel) sterven! Zij zullen nooit in het Paradijs komen en nooit op de nieuwe aarde wonen! Het is 

absoluut essentieel voor ieder mens om te geloven dat Jezus Christus absoluut gelijk aan God de Vader is, dat Hij één in 

Wezen met God de Vader is!  
 

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 10:1-42 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog 

niet begrijpen.  
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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. 

 

10:1-16 

Vraag 1. Wat is de betekenis van de allegorie over de Goede Herder? 
 

Aantekeningen. In het Evangelie van Johannes zijn “De Goede herder” (Johannes 10) en “De Wijnstok en de ranken” 

(Johannes 15) beiden allegorieën. Een “allegorie” is een beschrijving van een onderwerp (bv. Christus) door middel van 

een verhaal onder het mom van een ander (bv. een herder) met overeenkomsten tussen de twee.  
 

 (1) Het leven van herders in Israël.  

Iedereen in Israël kent het leven van herders. Een dorp had een gemeenschappelijk schaapskooi, waarin verschillende 

kudden schapen gezamenlijk overnachten. Een deurwachter waakte over hen gedurende de nacht. Vroeg in de ochtend 

kwamen de herders om hun schapen naar buiten te leiden zodat zij konden grazen en drinken. De deurwachter kenden 

de herders en opende het hek zodat zij hun kudden naar buiten konden leiden. De schapen van elk kudde kenden de 

stem van hun herder en zouden nooit een vreemde herder volgen. Elk herder kende de schapen van zijn kudde zelfs bij 

naam. De herders hielden veel van hun schapen en zouden hen met hun leven verdedigen tegen wolven, leeuwen en 

beren, zoals koning David als herder ook deed.  
 

 (2) Het verhaal in Johannes 10:1-16 is een allegorie.  

In een metafoor wordt een vergelijking stilzwijgend begrepen. Bijvoorbeeld, “De HEERE is mijn Herder” (Psalm 23:1) 

is een metafoor (een vergelijking). Het wordt te kennen gegeven dat de HEERE als een herder is.  
 

Een allegorie is een uitgebreide metafoor (vergelijking). Bijvoorbeeld, Jezus Christus kan vergeleken worden met 

verschillende aspecten van een goede herder. Niettemin moet niet geprobeerd worden om elk kenmerk van het symbool 

uit te leggen (een betekenis te geven).  
 

In Johannes 10 geeft Jezus Christus Zelf betekenis aan een aantal vergelijkbare kenmerken in de allegorie. 

Bijvoorbeeld, de herder is een verwijzing naar Jezus Christus Zelf. Ook de deur (hek) van de schaapskooi is een 

verwijzing naar Jezus Christus. De schaapskooi verwijst naar het volk van Israël (Johannes 10:16). De schapen 

verwijzen niet naar elke Israëliet of naar elk mens in de wereld, maar alleen naar de mensen in Israël en in de andere 

volken in de wereld voor wie Jezus Christus Zijn leven afgelegd heeft, die naar Zijn stem luisteren en Hem volgen! De 

“éne kudde” is een verwijzing naar de Gemeente (Kerk) bestaande uit verloste gelovigen in de wereld (Johannes 10:16). 
 

Sommige symbolen in de allegorie kunnen door de historische context uitgelegd worden. Bijvoorbeeld, de dieven en 

rovers en de vreemde en de huurling. Andere symbolen moeten we niet uitleggen, omdat nog Jezus nog de context ze 

uitleggen. Bijvoorbeeld, de deurwachter en de wolf worden niet uitgelegd. We moeten alleen de belangrijkste gedachte 

van het verhaal (de boodschap) begrijpen.  
 

 (3) De belangrijkste gedachte van het verhaal.  

In Johannes 10 is het hoofdthema: de Goede Herder, Jezus Christus, Die vergeleken wordt met de slechte herders, de 

Joodse godsdienstige leiders en leraren.  
 

Jezus is de ware en volmaakte Herder. Hij is de schaapskooi van Israël binnengekomen op de manier die in Het Oude 

Testament voorspeld werd: via de stam van Juda, het huis van David, een maagd als moeder en geboren in Bethlehem.  
 

Hij kent elke gelovige (christen) bij name. En elke gelovige (christen) kent Jezus Christus als zijn Herder, herkent Zijn 

stem in de Bijbel en volgt Hem alleen als Verlosser en Heer. Jezus leidt Zijn schapen (de gelovigen) met Zijn liefde en  

Zijn voorbeeld (Hij loopt voorop). De Joodse godsdienstige leiders en leraren, echter, waren als dieven en rovers. Zij 

vermeden de Deur (het hek), Jezus Christus, en probeerden de mensen van Israël onder controle te houden door hun 

door mensen gemaakte regels en wetten en door intimidatie. Zij dreigden iedereen die niet deed wat zij voorschreven 

met uitsluiting uit de synagoge. Zij leidden niet de mensen (als een herder), maar dreven hen (als cowboys) met 

dreigementen. Ware gelovigen rennen allemaal weg van hen!  
 

Als een ware herder, legde Jezus Christus Zijn leven voor Zijn schapen af aan het kruis. Maar de Joodse godsdienstige 

leiders en leraren vernietigden het ware geestelijke leven.  
 

Jezus Christus is de Herder van deze schaapskooi, namelijk, de ware gelovigen in het volk van Israël, maar ook van de 

ware gelovigen (christenen) uit al de schaapskooien van de andere volken in de wereld. Hij leidt Zijn schapen uit elk 

volk (en stam en taal en natie) vanuit hun oorspronkelijke nationale schaapskooien en vormt één nieuwe internationale 

kudde (Johannes 10:16)! Zowel de gelovigen (christenen) uit het Joodse volk als de gelovigen (christenen) uit de 

heidense volken vormen samen één Lichaam van Christus (de wereldwijde Kerk/Gemeente), één Koninkrijk!  
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 (4) De lessen uit het verhaal.  

Deze allegorie leert het belang van ingaan door de Deur (het hek), Jezus Christus, naar de Gemeenschap van gelovigen 

(De Kerk/Gemeente). Het leert het belang van Jezus Christus persoonlijk en vertrouwelijk te kennen. Het leert het 

belang van gehoorzaamheid aan Zijn stem. Alleen wanneer wij dicht achter Hem blijven volgen, zijn we veilig voor de 

mensen die ons willen overheersen en vernietigen. Deze allegorie leert ook dat er in de wereld verschillende 

schaapskooien zijn (volken met hun talen en culturen), maar slechts één kudde van Christus, één Kerk/Gemeente/ 

Koninkrijk! De Bijbel verwerpt het idee van verschillende kerkgenootschappen (zie 1 Korintiërs 3:3-4). 
 

 

10:7,10 

Vraag 2. Waarom wordt Jezus Christus met een herder en tegelijk met een deur (hek) 

vergeleken? 
 

Aantekeningen. Het symbool van Jezus Christus als “een deur” (hek) versterkt het symbool van Jezus Christus als “een 

herder”. Als Jezus in vers 7 zegt, “Ik ben de Deur van de schapen” dan maakt Hij aanspraak erop dat mensen alleen 

door Hem op een legitieme wijze in Zijn Gemeenschap (Kerk/Gemeente) kunnen komen! Er is eenvoudig geen ander 

ingang of weg naar Zijn Gemeente of Zijn Koninkrijk (zie Johannes 14:6)!  
 

Jezus Christus is tegelijk de Deur tot de schapen en de Deur voor de schapen! In vers 8 maakt Hij aanspraak erop dat 

Hij voor herders (voorgangers en pastoren) de enige legitieme Deur/Toegang/Weg is om tot de schapen te komen (om 

de schapen te bereiken) Alle mensen die proberen om tot de schapen te komen, door buiten de Deur om over de muur te 

klimmen, zijn dieven en rovers. Dit geldt voor valse profeten onder de christenen en de andere niet-christelijke 

godsdiensten in de wereld. In vers 9 maakt Jezus er aanspraak op dat Hij voor de schapen de Enige Deur/Toegang/Weg 

is tot verlossing en tot verdere groei op de weiden.  
 

  

10:9-10 

Vraag 3. Wat bedoelt Jezus als Hij zegt, “Als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden 

worden”? 
 

Aantekeningen. In Johannes 3:16-17 betekent “behouden worden” het eeuwige leven krijgen. In Johannes 10:28 

ontvangen de schapen van Jezus Christus het eeuwige leven (het vermogen om persoonlijk en intiem, vertrouwelijk met 

Christus om te gaan)(Johannes 17:3), zullen zij beslist niet verloren gaan in eeuwigheid, en zal niemand hen uit Zijn 

hand roven. Daarom betekent Johannes 10:9 niet dat de schapen die door de Deur naar binnen gaan alleen maar veilig 

zijn. Het betekent veel meer! Zij worden gered (verlost, behouden) van alle schuld van de zonde en schuldgevoelens, 

schande over hun vroegere levenswandel en schaamtegevoelens, de verslavende macht van de zonde, de 

verontreiniging/vervuiling van de zonde en van de eeuwige veroordeling/verdoemenis die de zonde brengt. Zij 

ontvangen het eeuwige leven. En zij zullen veilig wonen in de tegenwoordigheid van de Herder, Jezus Christus. Niets 

dat op de aarde gebeurt, kan hen echt kwaad doen. Zij ervaren dagelijks Zijn liefdevolle tegenwoordigheid, 

bescherming en zorg. Zij worden overvloedig gezegend in Zijn weide.  
 

 

10:11 

Vraag 4. Voor wie legt Jezus Christus Zijn leven af? 
 

Aantekeningen. Johannes 10:11 zegt, “IK BEN de Goede Herder. De Goede herder geeft Zijn leven voor de schapen.” 

Het zegt niet dat Hij Zijn leven voor iedereen in de wereld geeft.  
 

Wie zijn Zijn schapen voor wie Hij Zijn leven geeft? Johannes 10:27-28 zegt dat Zijn schapen de mensen zijn die naar 

Zijn stem luisteren en Hem volgen. Zij zijn de mensen die eeuwige leven ontvangen en niet verloren gaan in 

eeuwigheid! Zij zijn de mensen die niet uit Zijn hand gerukt kunnen worden (Let wel: naamchristenen kunnen 

weggerukt worden en gaan verloren, omdat zij nooit echte schapen van Jezus Christus geweest waren! Daarom is de 

zoendood van Jezus wel voldoende voor alle mensen die ooit geleefd hebben (Johannes 3:17), maar alleen effectief in de 

levens van mensen die Zijn schapen zijn (Johannes 3:16,18)! Daarom zegt Jezus dat Hij Zijn leven geeft voor de 

schapen. Gods verlossingswerk door Jezus Christus kan niet verijdeld worden door een poging of een besluit van een 

mens. Zijn verlossingswerk is altijd soeverein, onweerstaanbaar en effectief (zie Markus 10:45; Romeinen 8:29-30; 

Romeinen 9:6-18; 1 Tessalonicenzen 2:13-15).  
 

Samenvattend. Terwijl het zoenoffer van Jezus Christus voldoende is om de zonden van alle mensen te verzoenen, is in 

werkelijkheid Zijn zoenoffer alleen effectief voor mensen die behouden worden. Terwijl het evangelie aan alle mensen 

verkondigd moet worden, reageren niet alle mensen in geloof op Jezus Christus. Terwijl God mensen uit alle volken in 

de wereld naar Christus trekt (Johannes 6:44; 12:32), komen niet alle mensen in de wereld tot Christus (Johannes 1:11; 

6:37) en worden dus niet alle mensen in de wereld behouden. De Bijbel leert NIET dat er een universele verlossing is. 

Titus 2:11 moet NIET vertaald worden als, “De zaligmakende genade van God aan alle mensen is verschenen”, maar 

wel als, “De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen.” 
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10:16 

Vraag 5. Wat bedoelt Jezus als Hij zegt dat Hij nog andere schapen uit andere schaapskooien 

moet brengen om één kudde te vormen?  

Aantekeningen. 

 

 (1) Jezus verzamelt Zijn schapen uit het volk van Israël  

      en uit de andere niet-Joodse volken in de wereld in Zijn Kerk/Gemeente of Koninkrijk.  

Het verhaal van de allegorie en vooral vers 16 is heel duidelijk dat “de schaapskooi” een verwijzing is naar het volk van 

Israël. Jezus brengt Zijn schapen (Joodse gelovigen in Christus) uit hun schaapskooi (het volk van Israël) in Zijn 

Kerk/Gemeente/ Koninkrijk. Gedurende de oudtestamentische periode liet God de heidense volken hun eigen weg gaan 

(Handelingen 14:16). Maar gedurende de eerste periode van Zijn bediening op de aarde concentreerde Jezus Zich op het 

volk van Israël (Matteüs 10:5-6). 
  

Maar later maakte Jezus Christus heel duidelijk dat Hij ook gekomen is om Zijn schapen uit de schaapskooien van de 

andere volken te verzamelen. Hij moet hen ook uit hun schaapskooien (volken en nationale culturen) uitleiden naar Zijn 

ene kudde (Johannes 10:16).  
 

 (2) Gelovigen uit alle andere volken in de wereld zullen op basis van volkomen gelijkheid  

      met de Joodse gelovigen Zijn Kerk/Gemeente/Koninkrijk binnenkomen!  

Gedurende de oudtestamentische periode openbaarde God dat Hij Zijn verlossingswerk zou uitbreiden naar alle volken 

in de wereld. In Genesis 12:3 beloofde God al dat Hij alle families (volken) op de aarde zou zegenen door de Messias. 

In Joël 2:28 beloofde Hij dat Hij Zijn Heilige Geest op mensen in alle volken zou uitgieten. In Maleachi 1:11 

voorspelde Hij dat Zijn Naam groot zou zijn onder alle volken.  
 

Wel dachten de oudtestamentische profeten dat de mensen uit de andere volken behouden zouden worden door zich aan 

te sluiten bij het volk van Israël (zie Jesaja 2:2-4; Jesaja 54:2-3; Jesaja 62:10-12; Zacharia 8:23)!  
 

Maar de volgende drie leerstellingen waren nog een mysterie dat nog niet aan de profeten gedurende de 

oudtestamentische periode openbaard werd:  

• De leerstelling dat Gods verlossingswerk zich niet langer in Israël zou concentreren, maar uitgebreid zou worden 

naar alle niet-Joods (heidense) volken in de wereld (Matteüs 24:14; Matteüs 28:19).  

• De leerstelling dat Gods volk niet langer bestaat uit hoofdzakelijk gelovigen uit het volk van Israël, maar uit alle 

gelovige uit alle volken in de wereld. Gods volk is nu de Kerk/Gemeente van Christus of het Koninkrijk van God  

(1 Petrus 2:9-10).  

• De leerstelling dat de gelovigen uit de niet-Joodse (heidense) volken het Koninkrijk van God zouden binnenkomen 

op volkomen gelijke voet met de gelovigen uit het volk van Israël (Efeziërs 3:1-6).  
 

Deze waarheden werden pas door Jezus Christus aan Zijn apostelen in de nieuwtestamentische periode geopenbaard. In 

Efeziërs 1:9-10 lezen we dat God alle dingen in de hemel (het universum) en op de aarde onder één Hoofd, namelijk, 

Jezus Christus, brengt. In Efeziërs 3:1-6 lezen we dat de apostelen en profeten in de nieuwtestamentische periode iets 

wisten wat de profeten in de oudtestamentische periode nog niet wisten. Door de prediking van het evangelie ging God 

alle gelovigen uit de niet-Joodse (heidense) volken  

• tot mede-erfgenamen van de gelovigen uit Gods oudtestamentische volk Israël maken 

• medeleden van hetzelfde Lichaam (van Christus) maken 

• en mededeelgenoten maken van Zijn belofte in Christus.  
 

God heeft Zijn oudtestamentische volk (de gelovigen in Israël) niet opgeheven of vervangen door de 

nieuwtestamentische Kerk/Gemeente, maar heeft het voortgezet op een hoger vlak (op basis van het volbrachte 

verlossingswerk van Jezus Christus en de vervulling van de Wet en de Profeten) en uitgebreid (vergroot) om de 

gelovigen in alle andere volken in de wereld in te sluiten!  
 

Let op de vertaling van vers 16, “Ik heb nog andere schapen, die niet vanuit (Grieks: ek) deze schaapskooi zijn; ook die 

moet Ik brengen/leiden (Grieks: agó); en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder (Grieks: 

mia poimné, heis poimén)”. Jezus zegt niet dat Hij de gelovigen vanuit de andere volken in de schaapskooi/volk van 

Israël zal binnenbrengen. Hij brengt ze allen uit hun natuurlijke schaapskooien/volken en brengt ze allen in Zijn éne 

kudde/Kerk/Gemeente of Koninkrijk! De natuurlijke volken van Israël en de andere volken zijn niet belangrijk meer. 

Belangrijk is nu het Koninkrijk van God (zie Matteüs 8:11-12; 21:42-44)! De takken van de natuurlijke olijfboom (de 

gelovigen/christenen vanuit het volk van Israël) en de takken van de wilde olijfboom (de gelovigen/christenen vanuit de 

andere volken) worden samen door geloof in de wortel (Jezus Christus en Zijn nieuw verbondsvolk) ingeënt (Romeinen 

11:16-24).  
 

  

10:29 

Vraag 6. Wat is de juiste vertaling van vers 29? 
 

Aantekeningen. Vers 29 heeft niet het woord “hen” in het oorspronkelijke Grieks. Het woord “groter” verwijst eerder 

naar de kudde schapen dan naar God de Vader. De vroegste handschriften in het Grieks zijn waarschijnlijk correct en 
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worden als volgt vertaald, “Wat (de kudde schapen die) Mijn Vader Mij gegeven heeft, is groter (voortreffelijker, meer 

uitmuntend, belangrijker) (dan alle andere schepselen), en niemand kan (hen, dat wil zeggen, de kudde) uit de hand van 

Mijn Vader rukken.” Wat God de Vader aan Jezus Christus gegeven heeft is “de kudde schapen” die bestaat uit alle 

gelovigen/christenen uit elke volk op de aarde. Deze gelovigen/christenen zijn voor God de allerbelangrijkste 

schepselen! Zij vormen samen één kudde, of één Kerk/Gemeente/Koninkrijk op de aarde.  
 

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 

10:11-42.  

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 hoofdstuk 10:1-42.  
 

10:1. Pas op voor de dieven en rovers die je gemeente binnenkomen op een on-Bijbelse manier.  

10:3. Leer Jezus Christus zo goed kennen dat je Zijn stem altijd kunt herkennen en van de stemmen van dieven en 

rovers kan onderscheiden.  

10:9-10. Als je nog nooit door de Deur (hek) bent gegaan, doe dat dan nu en zo wordt je voor de eeuwigheid behouden  

(gered), leef je veilig zodat niets op de aarde je werkelijk kwaad kan doen en zul je een zinvolle en  

bevredigend leven hebben.  

10:12. Zorg ervoor dat je de huurlingen onder de herders (pastores) herkent, want zij zullen niet echt voor de schapen  

zorgen of bereid zijn om hun leven voor de schapen in te zetten.  

10:16. Maak je gemeente voortdurend tot een zendingsgemeente! De Herder, Jezus Christus wil mensen uit elk volk, 

taal en cultuur in jou omgeving en in de wereld behouden!  

10:27. Als je echt een schaap (een gelovige) bent, zul je naar de stem van Jezus Christus luisteren en Hem blijven  

volgen.  

10:28. Twijfel nooit over de drie beloften van de Goede Herder: Hij geeft je het eeuwige leven, je zult niet verloren 

gaan tot in eeuwigheid en niemand zal je uit Zijn hand wegrukken!   

10:29. Twijfel nooit dat de Herder, Jezus Christus, gezegd heeft dat Zijn kudde groter (belangrijker) is dan alle ander 

(schepselen op de aarde) en dat niemand deze kudde uit de hand van God de Vader kan wegrukken! 

10:30-39. Twijfel nooit dat Jezus Christus er aanspraak op gemaakt heeft dat Hij en God de Vader één 

goddelijk Wezen is, dezelfde goddelijke natuur heeft, gelijk aan God de Vader is, en dat God de Vader in God 

de Zoon is en God de Zoon in God de Vader. De Joden hebben dit goed begrepen, anders zouden zij Hem niet 

van godslastering hebben aangeklaagd en ook niet geprobeerd hebben Hem te stenigen!  
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes hoofdstuk 10:1-42.  
 

Ik heb Johannes 10:28 uit mijn hoofd geleerd zodat ik nooit de belofte van Jezus Christus vergeet dat ik het eeuwige 

leven heb, dat ik nooit verloren zal gaan en dat niemand mij uit Zijn hand kan wegrukken.  
 

Ik wil mijn verstand onderwerpen aan het feit dat Jezus Christus gelijk is aan God de Vader in Zijn goddelijke Wezen, 

in Zijn werken en in Zijn eer. Omdat God oneindig veel groter is dan enig schepsel, kan geen menselijk schepsel een 

afdoende definitie van Gods Wezen geven. Wat mensen wel kunnen doen, is zich onderwerpen aan Gods openbaring en 

geloven wat Hij over Zijn goddelijke natuur geopenbaard heeft. God heeft aan de mensen geopenbaard dat Hij één 

Goddelijk Wezen is met drie innerlijke onderscheidingen, namelijk: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige 

Geest. Dit geloof ik en dit zal ik overal belijden!  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

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

Johannes 10:1-42.  

(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 10 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 Lukas 1:1 tot 4:30. 

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

4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers (serie G): (1) Loslaten en hechten. Genesis 2:24.  

    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.  

 


