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GEMEENTE.    LES 28 
 

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] 

LUKAS 11:29 – 14:35 

 

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

(Lukas 11:29 – 14:35). 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 HUWELIJK] 

(4) MATTEÜS 5:23-24 

 

Mediteer, memoriseer en repeteer twee aan twee.  

(4) Conflicten oplossen. Matteüs 5:23-24. Als u dan uw gave op het altaar offert en u daar zich herinnert dat uw 

broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan 

terug en offer uw gave.  

 

4 BIJBELSTUDIE (85 minuten) [EVANGELIE VAN JOHANNES]

JOHANNES 12:1-50 

 

Introductie. Johannes 12:1-50 gaat over de zalving van Jezus te Bethanië, Zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem, 

Zijn ontmoeting met Grieken die Hem zochten en het ongeloof van de Joden die Hem verwierpen. 
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan Johannes 12:1-50 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. 
 

12:1-11 

Ontdekking 1. Maria zalft Jezus.  
 

Deze gebeurtenis is niet dezelfde als die in Lukas hoofdstuk 7 beschreven wordt, maar is wel dezelfde als de 

gebeurtenis die in Matteüs 26 en Markus 14 beschreven wordt. Een maaltijd werd in het huis van Simon, de melaatse 

(Matteüs 26:6), ter ere van Jezus gegeven. Volgens gewoonte in Israël lagen de gasten rondom een lage tafel. Maria, de 

zuster van Martha en Lazarus, brak een kruik narduszalf van zeer grote waarde, goot het over het lichaam van Christus, 

van Zijn hoofd tot Zijn voeten. Daarna droogde zij Hem met haar haren af. Het hele huis werd vervuld met de geur van 

de zalf.  
 

De gebeurtenis zette de gulheid van Maria af tegen de zelfzucht van Judas. Judas bekritiseerde haar daad als een 

verschrikkelijke verkwisting van geld. Hij had berekend dat de zalf wel een jaarsalaris (300 denarii. Het dagloon was 1 

denarius) kostte! Sommige van de andere discipelen waren ook verbolgen. Maria zag alleen maar verwijtende blikken 

van geschokte afkeuring. Alleen Jezus nam het voor haar op. Alleen Jezus begreep haar bedoeling en zei, “Laat haar 

begaan; zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis.”  
 

Meer dan enige van de discipelen van Jezus was Maria overtuigd dat Zijn vijanden Hem gauw zouden doden. Jezus had 

Zijn dood een aantal keren aangekondigd (Markus 8:31; 9:31; 10:33-34) en Maria was waarschijnlijk Zijn beste 
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luisteraar. Volgens Joodse gewoonte werd het lichaam van een gestorven mens gebalsemd met stroken linnen met 

specerijen ertussen. Maar Maria wilde Jezus eren terwijl Hij nog leefde! Zij goot de zalf over Hem heen als een 

voorbereiding op Zijn begrafenis. En Jezus accepteerde haar kostbare geschenk en voorspelde dat haar liefdesdaad 

overal in de wereld bekend zou worden.  
 

Natuurlijk was Jezus begaan met de armen en natuurlijk keurde Jezus zinloze verkwisting af. Maar de daad van Maria 

was geen verkwisting! Het was een liefdesdaad voor Jezus, een voorbereiding voor de belangrijkste dood in de 

menselijke geschiedenis! En het was een geloofsdaad, omdat Maria geloofde in al de voorspellingen die Jezus over Zijn 

dood gemaakt heeft. Jezus leerde de discipelen dat Hij het besteden van geld heel anders evalueerde dan mensen 

gewend zijn te doen.  
  

 

12:12-19 

Ontdekking 2. De triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem.  
 

De volgende twee feiten zijn belangrijk: 
 

 (1) Jezus toonde dat Hij meester was van de gehele situatie. Het Sanhedrin had niet gepland om Jezus 

tijdens het paasfeest te doden, maar Zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem dwong hen om hun complot eerder uit te 

voeren. Door Jeruzalem uit Zichzelf binnen te komen, toonde Jezus dat Hij kwam om Zijn leven vrijwillig af te leggen.  
 

 (2) Jezus toonde dat Hij de verwachte Messias was, de Vredevorst (Jesaja 9:5). Zijn binnenkomst op 

een ezelsveulen was de vervulling van de profetie in Zacharia 9:9. De mensen in Jeruzalem zouden hun Koning zien 

binnenrijden op een ezelsveulen. Het rijden op een paard was een teken van oorlog, maar het rijden op een ezel werd 

geassocieerd met vrede! Hiermee toonde Jezus dat Hij de verwachte Messias van de Bijbel was en niet de politieke of 

militaire messias van het populaire Judaïsme. Hij toonde dat Hij niet kwam om Zijn vijanden met oorlogsgeweld te 

overwinnen, maar kwam om vrede te brengen tussen God en zondige mensen!  
 

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 12:1-50 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. 

De volgende zijn voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijkt. 
 

12:20 

Vraag 1. Waarom waren er Grieken tussen al de pelgrims in Jeruzalem voor het paasfeest? 
 

Aantekeningen. Eeuwen lang al emigreerden Joden naar de omliggende landen of werden zij in ballingschap ontvoerd 

naar verre landen. Daar bouwden zij synagogen (een plaats van bijeenkomst) om God te aanbidden en de Schriften te 

bestuderen. De niet-Joden (heidenen) werden aangetrokken door het zuivere monotheïsme van de Joden (in 

tegenstelling tot de talloze afgoden onder de heidenen), en velen bekeerden zich tot het Judaïsme. De heidenen die zich 

lieten besnijden en beloofden de hele wet te onderhouden werden Joden en deelden in de voorrechten en 

verantwoordelijkheden van alle Joden. Zij werden “proselieten” genoemd (Handelingen 2:11). Maar de heidenen die 

zich bekeerden, maar niet lieten besnijden en ook de Joodse ceremoniële wetten niet hielden werden “vereerders (van 

God)” genoemd (Handelingen 16:14, NBG). Zij mochten niet in de tempel komen, maar alleen in de voorhof van de 

heidenen. Dus, tot de eerste komst van Jezus was er letterlijk een “tussenmuur die scheiding maakte” tussen de Joden en 

de niet-Joden (Grieken). Later spreekt Paulus over de ceremoniële wet met al zijn regels als de tussenmuur die 

scheiding maakte tussen Joodse christenen en niet-Joodse christenen in de gemeente van Efeze (Efeziërs 2:14-15). 
 

Deze Grieken die ook naar het Joodse paasfeest in Jeruzalem waren gekomen, waren zulke “vereerders van God”. We 

weten niet waarom zij Jezus wilden ontmoeten. Misschien geloofden zij niet meer in de wijsheden van de Grieken en 

konden zij ook geen vrede vinden in de godsdienst van de Joden (1 Korintiërs 1:18-25)! Het antwoord van Jezus 

suggereert dat zij met Jezus wilden praten over verlossing. Zij deden hun verzoek via Filippus en Andreas, de enige 

twee discipelen van Jezus die Griekse namen hadden! Jezus gaf Zijn antwoord aan Zijn discipelen, die het doorgaven 

aan de Grieken.  
 

 

12:23-24 

Vraag 2. Wat bedoelt Jezus als Hij zegt dat tenzij de tarwekorrel niet op de aarde valt en sterft,  

  hij alleen blijft? 
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Aantekeningen. Een schare Joden stond rondom Jezus toen Hij Zijn antwoord op de vraag van de Grieken gaf. Hij zei, 

“Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de 

tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.” Jezus verwees naar 

het uur van Zijn sterven aan het kruis, en naar Zijn verhoging in zijn opstanding, hemelvaart en troonsbestijging toen 

Hij aan de rechterhand van God de Vader ging zitten.  
 

Terwijl de Grieken de levende en beroemde aardse koning (Messias) wilden ontmoeten, Die zo een triomferende intocht 

in Jeruzalem maakte, sprak Jezus over Zijn naderende dood. Hij maakte duidelijk dat het ontmoeten van de aardse 

Messias hen helemaal niet zou helpen! De aardse Messias moest eerst sterven. Alleen als de opgestane en hemelse 

Messias kon Hij hen verlossen! Nu was de tijd van Zijn bittere lijden en dood gekomen. Jezus spreekt over zijn dood als 

“het zaad dat in de aarde valt en sterft”.  
 

Elk landbouwer beseft dat als een zaadkorrel niet op de aarde valt en sterft, hij geen plant met nog veel meer zaden kan 

voortbrengen! Enerzijds zegt Jezus dat het absoluut noodzakelijk is dat Hij sterft. Als Hij niet sterft, kan geen mens 

verlost (behouden) worden! Anderzijds zegt Jezus dat Zijn sterven de grootste oogst in de wereldgeschiedenis zou 

voortbrengen! Zijn sterven zal heel veel mensen verlossen! Jezus leert dat zijn sterven een plaatsvervangend sterven is, 

dat het absoluut noodzakelijk is voor de verlossing van mensen en dat deze gebeurtenis het grootste effect op de 

geschiedenis van de wereld zal hebben!  
 

 

12:25-26 

Vraag 3. Waarom moet een christen zijn leven in deze wereld haten? 
 

Aantekeningen. Jezus zei, “Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het 

behouden tot het eeuwige leven. Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar 

zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.”  
 

Een christen moet zijn leven in deze wereld haten, omdat dit de enige manier is om zijn leven te verlossen. Een mens 

die zijn leven in deze wereld liefheeft, geeft aan zijn persoonlijke leven, zijn gezin en familie, zijn materiële bezittingen 

en ambities een hogere prioriteit als aan Jezus Christus. Hij zal zijn leven verliezen, dat wil zeggen, Jezus Christus zal 

hem verloochenen en hij zal voor eeuwig verloren gaan.  
 

Drie zaken zijn belangrijk met betrekking tot je leven haten in deze zondige wereld:  
 

 (1) Het principe van zelfverloochening.  

In Johannes 12:23-26 is zelfverloochening noodzakelijk voor Jezus Christus en ook voor christenen. Jezus Christus 

moet sterven ten einde verloren mensen te verlossen (behouden) (Johannes 12:23-24). Maar ook de christen moet bereid 

zijn om te sterven (zijn leven af te leggen) voor de zaak van Christus (Johannes 12:25-26). Geen christen kan dit uit 

eigen kracht doen. Toch is het principe van zelfverloochening belangrijk voor Jezus Christus en voor christenen!  
 

 (2) De onderwijzing om Jezus Christus de eerste plaats te geven.  

De andere Evangeliën leren hetzelfde principe, namelijk, om Jezus Christus de eerste plaats in je leven te geven. Lees 

Matteüs 10:37-39, Markus 8:34-38 en Lukas 14:26-33. In Matteüs 10:37-39 zegt Jezus, “Wie vader of moeder liefheeft 

boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn kruis niet op 

zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille 

van Mij, zal het vinden.” In Handelingen 5:29 zegt Petrus tegen de politieke overheid, “men moet aan God meer 

gehoorzaam zijn dan aan mensen.” Een christen moet aan Jezus Christus de eerste plaats in zijn persoonlijke en sociale 

leven geven. Hij moet zijn hoogste trouw aan Jezus Christus, en niet aan zijn ouders, familie, leraar, werkgever of 

regering geven. Als er een conflict bestaat tussen wat Jezus Christus van je vraagt en wat je ouders, familie, leraar, 

werkgever of regering van je vragen (of zelfs eisen), dan moet je ervoor kiezen om Jezus Christus te gehoorzamen en 

met zachtmoedigheid weerstand bieden tegen al de anderen.  
 

 (3) Dienstbetoon brengt lijden met zich mee.  

In Johannes 12:26 zegt Jezus, “Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. 

En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.” Jezus bedoelt, als een christen Hem dient, laat hij dan Jezus de hele 

weg volgen in zelfverloochening en het kruis. “Het kruis opnemen en Jezus volgen” in Matteüs 10:38 betekent: “bereid 

zijn moeilijkheden, verwerping, verdrukking, vervolging en soms de dood te lijden in de zaak van Jezus Christus en 

Zijn Koninkrijk in de wereld”. De christen mag echter in gedachte houden dat het kruis naar de kroon leidt. “Wie zijn 

leven verliest omwille van Mij, zal het vinden” (Matteüs 10:39). “Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren”. 
 

 

12:31-32 

Vraag 4. Wie is de vorst van deze wereld? Wat beteken het dat hij buitengeworpen zal worden? 
 

Aantekeningen. “Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen 

worden. En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken” (NBG) (i.p.v. “zal allen naar Mij 

trekken”) (HSV). Het verhogen van Jezus Christus van de aarde is een verwijzing naar Zijn dood, opstanding, 

hemelvaart en troonsbestijging in de hemel. De dood van Jezus aan het kruis is tegelijk het oordeel van deze zondige 

wereld en de uitdrijving van de duivel.  



© 2016 DOTA Handleiding 7                 Les 28. Johannes 12 4 

 (1) Het oordeel van de wereld.  

“De wereld” waarover Jezus spreekt is niet een verwijzing naar de hele aarde, maar alleen naar de wereld die Hem 

verwerpt, en de leiders die Hem veroordelen. Het is de wereld van Judas die Hem verraden heeft, de wereld van de 

soldaten die de spot met Hem dreef, de wereld van Pilatus die Hem veroordeeld heeft en de wereld van Herodus die ook 

de spot met Hem dreef. Kortom, de wereld is de gemeenschap die van de God van de Bijbel (en de Vredevorst) 

vervreemd is en die de duivel tot vorst heeft. Deze wereld heeft Christus berecht, verdoemd en buitengeworpen zonder 

zich te realiseren dat de wereld zichzelf daarmee verdoemd heeft. Deze wereld werd nu (bij de kruisiging) veroordeeld 

tot eeuwige vernietiging in de hel (zie Openbaring 21:8). 
  

 (2) Het buiten drijven van de duivel.  

De vorst van deze wereld is de duivel. Vóór de eerste komst van Jezus Christus had de duivel veel macht in deze wereld 

en probeerde hij Gods boodschappers buiten zijn domein te houden (Daniël 10:13,20,21).  
 

Maar bij Zijn eerste komst heeft Jezus Christus het werk van de duivel vernietigd (1 Johannes 3:8) en heeft Hij de 

duivel gebonden door zijn demonen uit te drijven (Matteüs 12:28-30), door Zijn dood aan het kruis (Kolossenzen 2:15; 

Hebreeën 2:14) en door Zijn opstanding, hemelvaart en troonsbestijging in de hemel (Openbaring 12:5-9). Zo heeft Hij 

de duivel geoordeeld en veroordeeld (Johannes 12:31; 16:11). De duivel heeft nooit macht over Jezus Christus gehad 

(Johannes 14:30). De duivel heeft nog steeds macht over de niet-christenen (ongelovigen) (1 Johannes 5:20), maar geen 

macht over de christenen (gelovigen) die nog in deze wereld leven (1 Johannes 5:19). Christenen kunnen weerstand 

bieden tegen de duivel (Jakobus 4:7; 1 Petrus 5:8-9)! Hoewel christenen nog steeds in een geestelijke strijd verwikkeld 

zijn tegen de duivel, tegen zijn demonen en tegen zijn wereld (van ongelovigen) (Efeziërs 6:10-12), kan de duivel niet 

langer verhinderen dat het evangelie naar alle landen in deze wereld uitbreidt (Openbaring 20:1-3). 
 

Jezus Christus zegt dat door Zijn dood aan het kruis “de vorst van deze wereld buitengedreven werd”. Het buitendrijven 

van de duivel uit zijn positie als vorst van deze (zondige) wereld resulteert in miljoenen mensen uit alle landen die Jezus 

Christus naar Zichzelf toetrekt! Door Zijn dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging heeft de duivel zijn macht 

(en houvast) over de naties verloren en kan hij niet meer voorkomen dat het evangelie uitgaat naar al deze naties. Van 

nu af aan rooft Jezus Christus mensen uit alle volken uit de macht (domein) van de satan en brengt hen over in Zijn 

eigen Koninkrijk (Kolossenzen 1:13).  
 

De Grieken die Jezus wilden ontmoeten vertegenwoordigen het begin van een ontelbaar aantal mensen uit de heidense 

volken die in Jezus Christus gaan geloven. En vanaf Zijn eerste komst zijn al miljoenen mensen in Zijn Koninkrijk 

binnengekomen.  
 

 

12:37-46 

Vraag 5. Hoe beschouwt de Bijbel geloof en ongeloof? 

Aantekeningen. 
 

 (1) Hoe de Bijbel geloof beschouwt.  

Filippenzen 1:29 leert, “ Want aan u is het uit genade gegeven ... in Hem te geloven.”. En Handelingen 13:48 zegt, “ Er 

geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwig leven.” Het constante onderricht in de Bijbel is dat ‘geloof’ 

een gave van God is. Geloof is niet een ‘werk’ van de mens (Efeziërs 2:8-9). God schenkt geloof, maar de mens heeft 

de verantwoordelijkheid het geloof dat God hem schenkt te beoefenen. Johannes 12:42-43 leert dat oprecht geloof niet 

maar een intellectuele instemming is, maar een toewijding van het hart en een belijdenis met de mond.  
 

 (2) Hoe de Bijbel ongeloof beschouwt.  

In Johannes 12:37-40 schrijft Johannes, “Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet 

in Hem; opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking 

geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd 

heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en 

zich bekeren en Ik hen zou genezen.” 
  

De God van de Bijbel houdt mensen verantwoordelijk voor hun ongeloof. In Jesaja 1:2-4 lezen wij dat de kinderen van 

Israël tegen God rebelleerden en corrupt werden en verderf aanrichtten. Daarom veroordeelde God hen in Jesaja 6:10, 

“Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren toe, en sluit hun ogen; anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun 

oren horen, en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen.” De Israëlieten hadden zoveel 

wondertekenen gezien en zoveel woorden van de profeten gehoord en toch hadden zij door hun eigen keuze hun ogen 

en oren gesloten en hun hart tegen God verhard. Zij weigerden te geloven. Daarom liet God toe dat zij werden wat zij 

graag wilden zijn. God stopte hun oren en sloot hun ogen potdicht! Zij konden niet meer horen en zij konden niet meer 

zien! Zij maaiden wat zij zelf gezaaid hadden! (Galaten 6:7-8)!  
 

Op dezelfde wijze hadden vele godsdienstige mensen (Farizeeën) en andere Joden de wondertekenen van Jezus Christus 

gezien en Zijn onderwijzingen gehoord en toch geweigerd in Jezus Christus te geloven. Daarom worden zij op dezelfde 

wijze als in het Oude Testament geoordeeld en veroordeeld! (Matteüs 13:11-17).  
 

En zo heeft elk mens vandaag de verantwoordelijkheid te reageren op de woorden in de Bijbel, op de onderwijzingen 

van Jezus Christus en op Zijn daden, leven, dood en opstanding. Als zijn houding is als die van de Farizeeën (Jezus 
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bekritiseren, mensen onbarmhartig behandelen, mensen beschuldigen dat zij de wet niet houden, beraadslagen Christus 

en christenen te doden, Jezus als de duivel beschouwen) (Matteüs 12:2,7,10,14,24), dan zal zijn hart ook verhard 

worden en kan en zal hij niet meer het Koninkrijk van God ingaan.  
 

Maar elk mens die oprecht reageert op Gods woorden hoeft niets te vrezen. Elk goed en schoon hart zal reageren op 

Gods woorden, zal groeien en vrucht dragen (Matteüs 13:23; Markus 4:20; Lukas 8:15)!  
 

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 

12:1-50.  

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 12:1-50.  
 

 

12:3. Soms is het nodig om als Maria grote uitgaven te doen die Jezus Christus verheerlijken.  

12:6. Als je verantwoordelijk bent voor de financiën, kijk dan uit dat je niet als Judas gierig of oneerlijk wordt.  

12:10. Als de vijanden van Christus beraadslaagden om hem te doden, zullen zij ook plannen maken om christenen te  

doden. Wees voorbereid.  

12:16. Beschouw Jezus Christus niet als de godsdienstige leiders en leraren van de Joden (en godsdiensten als het 

Judaïsme) dat doen. Zij geloven niet in de Schriften (zie Matteüs 22:29; Johannes 5:39) en vervingen zelfs de 

Schriften door hun eigen tradities, wetten en godsdienstige boeken!  

12:17,19. Meestal zijn het niet de godsdienstige leiders, maar gewone mensen die over Jezus Christus met andere  

mensen praten. Stimuleer gewone christenen om over Jezus Christus te spreken.  

12:20-21. Als godsdienstige leiders en leraren Jezus Christus niet willen aannemen, gewone mensen zullen dat wel  

doen! Verkondig dus het evangelie aan gewone mensen!  

12:24-25. Zelfverloochening en lijden voor de zaak van Jezus Christus zijn twee belangrijke christelijke deugden. 

12:31-32. Verkondig het evangelie aan de hele wereld, want Jezus Christus is nu bezig om mensen uit alle volken in de  

wereld naar Zich toe te trekken!  

12:42-43 Mensen die oprecht in Jezus Christus geloven, zullen Hem met hun mond belijden, maar ook vervolgd 

worden. 

12:48. De boodschap van het evangelie zal je nu rechtvaardigen of later op de oordeelsdag veroordelen. 
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes 12:1-50.  
 

Ik geef aan Jezus Christus de eerste plaats in mijn leven. Mijn hoogste vertrouwen stel ik op Jezus Christus, en niet op 

mijn ouders, familie, leraar, directeur op mijn werk, regering van mijn land of godsdienstige leiders. Als wat Jezus 

Christus van mij vraagt botst met wat de wereld van mij vraagt, dan kies ik voor Jezus Christus!  
 

Ik wil Jezus Christus tot het einde dienen, zelfs al is het de weg van zelfverloochening en lijden. Ik heb besloten om 

mijn kruis te dragen en Jezus te volgen. Ik ben bereid moeilijkheden, vervolging en zelfs de dood te lijden voor de zaak 

van Jezus Christus en Zijn Koninkrijk in deze wereld. Ik blijf vasthouden aan de gedachte dat het kruis leidt naar de 

kroon. Alleen zo kan ik mijn leven behouden. Alleen langs de weg van dienen en lijden zal God de Vader mij eren! 
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

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

Johannes 12:1-50.  

(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 12 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 15:1 – 18:17.  

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

4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers: (5) Trouw blijven. Spreuken 3:3-4. 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.  

 


