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GEMEENTE.    LES 32 
 

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] 

TITUS 1 – 3 

 

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

(Titus 1 - 3). 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] 

(12) JOHANNES 12:32 

 

Repeteer twee aan twee:  

(12) Johannes 12:32. En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.  

4 BIJBELSTUDIE 85 minuten) [EVANGELIE VAN JOHANNES]

JOHANNES 14:1-31 

 

Introductie. Johannes hoofdstuk 14 to 17 bestaat uit de redevoeringen van Jezus tijdens het paasmaal en Zijn 

hogepriesterlijke gebed. In Johannes hoofdstuk 14 troost Jezus Zijn discipelen. Hij belooft aan hen de constante 

tegenwoordigheid van de Heilige Geest en de grotere werken die Zijn discipelen zouden doen.  
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan Johannes 14:1-31 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. 
 

14:1-4 

Ontdekking 1. De reden waarom christenen altijd op God kunnen vertrouwen.  
 

Jezus zegt letterlijk: “Laat uw hart niet langer in beroering raken; volhard in God te geloven (te vertrouwen), volhard 

ook in Mij te geloven (te vertrouwen). In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; ... Als Ik heengegaan ben en 

plaats voor u gereedgemaakt hebt, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.” De harten 

van de discipelen waren gevuld met veel emoties. Zij waren bedroefd omdat Christus zei dat Hij hen ging verlaten. Zij 

waren beschaamd, omdat zij onderweg ruzie gemaakt hadden over wie van hen de grootste was. Zij waren verbijsterd 

omdat Jezus voorspeld had dat één van hen Hem zou verraden, een ander Hem zou verloochenen en allen van Hem 

zouden wegvallen (Matteüs 26:31). Zij twijfelden omdat zij nadachten hoe het mogelijk was dat de Messias verraden 

zou kunnen worden. Tezelfdertijd hadden zij Hem lief en hoopten zij dat dingen zouden veranderen. Hun geloof werd 

zeer op de proef gesteld. Daarom spoort Jezus hen aan om te volharden in Hem te geloven. Zij kunnen op Hem blijven 

vertrouwen, omdat Hij gelijk aan God de Vader was en omdat Hij terugkwam om hen mee te nemen naar de nieuwe 

hemel en de nieuwe aarde! Het doel waarom Hij wegging was om een permanente plaats voor hen met Hem voor te 

bereiden. Daarom was Zijn weggaan ook geen ramp, maar een zegen! Het huis van de Vader is de hemel. En in de 

toekomst zouden christenen daar wonen. Omdat christenen steeds uitkijken naar deze hereniging met Jezus Christus, 

kunnen zij volharden in Hem te geloven.  
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14:5-6 

Ontdekking 2. De reden waarom Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven genoemd wordt.  
 

In vers 6 zegt Jezus, “IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”  
 

 (1) Jezus is de Weg.  

Jezus Christus wijst niet alleen maar de weg tot God (bv. als een profeet), maar IS de enige Weg tot God! Jezus is Zelf 

God. In Zijn goddelijke natuur is Hij gelijk aan elk van Gods goddelijke attributen, omdat Hij elk attribuut in een 

oneindige dimensie bezit. Bijvoorbeeld, Jezus Christus doet niet alleen maar liefdevolle dingen, maar is liefde en niets 

dan liefde. Hij doet niet alleen maar gerechtigheid, maar is gerechtigheid. Zo is Hij ook heiligheid, trouw, enz. (zie  

1 Korintiërs 1:30). Zo is Hij ook de Weg, de Waarheid en het Leven en niets dan de Weg, de Waarheid en het Leven. In 

elk van Zijn daden, woorden, houdingen IS Jezus Christus de Weg van God naar Zijn uitverkorenen. Jezus Christus is 

de Weg van God naar de mens. Alle goddelijke zegeningen dalen van God in de hemel neer op de aarde door middel 

van de Zoon.  
 

Jezus Christus is ook de Weg van de mens naar God. Hij is de enige Weg van de mens op de aarde naar God! Geen 

godsdienst op de aarde en geen goed werk van de mens op de aarde is een ladder die omhoog naar God leidt! Hij is de 

Enige Die de gebroken relatie tussen de mens en God kan herstellen. Wie in Jezus Christus gelooft, heeft ongehinderde 

toegang tot God!  
 

 (2) Jezus is de Waarheid. 

Jezus Christus is Zelf de belichaming van de waarheid. De Absolute Werkelijkheid waarover de schaduwen in het Oude 

Testament spreken, is Jezus Christus (Kolossenzen 2:17; Hebreeën 10:1). Hij openbaart de waarheid aangaande GOD, 

aangaande de mens en aangaande verlossing en oordeel. Gods Woord is de waarheid (Johannes 17:17) en die wordt 

door Jezus aan ons geopenbaard. Jezus Christus is de enige betrouwbare Bron van de waarheid, de Enige Die Gods 

eeuwige plan van verlossing (in het boekrol) aan de mensheid heeft geopenbaard en heeft geïmplementeerd 

(Openbaring 5:5). Hij is het zichtbare Beeld (Openbaring) van de onzichtbare God (Kolossenzen 1:15; 2:9). Hij is de 

zichtbare Afstraling van Gods heerlijkheid en de precieze Afdruk van Zijn Zelfstandigheid of Goddelijke Wezen 

(Hebreeën 1:3).  
 

Wie Jezus Christus kent, kent God de Vader (Johannes 14:7). Christus zelf is de Waarheid in tegenstelling tot leugens. 

Hij haat leugens en is gekant tegen leugens. Wie in Jezus Christus gelooft, zal de Schepper en Verlosser steeds beter 

leren kennen totdat hij Hem ten volle kent. De waarheid zal hem vastpakken en hem op een geweldige wijze 

beïnvloeden. De waarheid zal hem vrijmaken, hem leiden en hem helemaal heiligen (Johannes 8:32; 16:13; 17:17).  
 

 (3) Jezus is het Leven.  

• “Het Leven” in Jezus betekent dat alle heerlijke attributen van God in Jezus Christus wonen (Johannes 1:4). Omdat 

Jezus Christus leven in Zichzelf heeft, is hij de Bron van leven voor christenen (Johannes 1:4; 3:16).  

• Als “het Licht van het leven” openbaart Jezus Christus de attributen (goddelijke eigenschappen of kenmerken) van 

God aan mensen.  

• Als “het Woord van het leven” openbaart Jezus Christus de wil van God aan christenen zodat zij gemeenschap met 

God de Vader kunnen hebben (Johannes 8:12; 6:68).  
 

Jezus Christus kwam in deze wereld zodat christenen leven en overvloed mogen hebben (Johannes 10:10). Christus is 

Zelf het leven in tegenstelling tot de dood. Hij overwon de geestelijke dood, de lichamelijke dood en de eeuwige dood 

in de hel. Wie in Jezus Christus gelooft, zal uit de lichamelijke dood opgewekt worden en zal nooit de eeuwige dood in 

de hel meemaken! Het leven in de christen doet hem wedergeboren zijn, transformeert (verandert) zijn leven, en maakt 

de christen een erfgenaam van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zoals “dood” scheiding van God betekent, zo 

betekent “leven” een vertrouwelijke relatie met God. Jezus Christus heeft mij vrijgemaakt van mijn zonden en mij 

onbelemmerde toegang tot God en overvloedig omgang met God  gegeven. 
 

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 Johannes14:1-31 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. 
 

14:7-9 

Vraag 1. Wat betekend het om God echt te kennen?  
 

Aantekeningen. In Johannes 14:7-9 zegt Jezus Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu 

af aan kent u Hem en hebt u Hem gezien. ... Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. Jezus zegt dat Zijn 
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discipelen Hem te weinig zien als de Enige Weg die toegang tot God de Vader geeft, de Enige Waarheid die christenen 

voor God heiligt (apart zet), en het Enige Leven dat leven in overvloed met de Vader geeft. Als zij met meer toewijding 

over Zijn woorden hadden nagedacht, en Zijn daden hadden gezien, dan hadden zij Christus beter leren kennen (Grieks: 

ginoskó) (voltooid tegenwoordige tijd). En dan hadden zij God de Vader voortdurend (door observatie, studie en 

ervaring) gekend (Grieks: ginoskó). Van nu af aan kennen (Grieks: ginoskó) zij Hem voortdurend (onvoltooid 

tegenwoordige tijd) en hebben zij Hem gezien zodat Zijn beeld hen voortdurend voor ogen blijft (Grieks: heóraka) 

(voltooid tegenwoordige tijd)!  
 

Niemand in het Oude Testament heeft ooit het voorrecht gehad om God te zien, te herkennen of te kennen op zo een 

concrete, zichtbare en permanente wijze als dat nu in het Nieuwe Testament in Jezus Christus gebeurt! De 

werkwoorden zijn in de voltooid tegenwoordige tijd en tonen aan dat het geestelijke zien (visie) van God en het 

geestelijke kennen van God de Vader in Christus blijvende gevolgen hebben. De gelovige zal altijd God de Vader in 

Jezus Christus blijven zien en kennen!  
 

De hele passage maakt duidelijk dat de openbaring van God en van verlossing buiten Jezus Christus om onmogelijke is! 

De uiteindelijke en permanente openbaring van God en Zijn verlossingsplan zijn alleen in Jezus Christus een 

werkelijkheid geworden (zie Hebreeën 1:1-2)! Geen andere godsdienst in de wereld openbaart de onzichtbare God 

zichtbaar in Zijn schepping en de menselijke geschiedenis (doordat God de menselijke natuur in Jezus Christus 

aanneemt)! Daarom betekent: “God kennen” dat iemand God geestelijk (met geestelijke ogen) in Jezus Christus kent en 

ziet. Hij heeft toegang tot God de Vader gekregen door Jezus Christus. Hij is verlost en geheiligd in Christus. Hij heeft 

nu overvloedig omgang met God door Christus!  
 

 

14:12 

Vraag 2. Wat zijn de grotere werken die christenen zullen doen?  
 

Aantekeningen. In Johannes 14:12 belooft Jezus zijn discipelen, “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, 

zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.” Het is een 

voordeel dat Jezus Christus naar Zijn Vader in de hemel gaat, want de discipelen zullen daardoor veel meer effectief 

worden! Zij zullen in staat zijn om werken te doen, die Jezus ook deed, namelijk wondertekenen op fysiek gebied. En 

zij zullen zelfs grotere werken dan deze doen, namelijk wondertekenen op geestelijk gebied!  
 

Volgens Johannes 5:20-24 bestonden de werken van Jezus voor een groot deel uit wondertekenen op fysiek gebied, als 

genezen van zieken en opwekking van doden en als werken die voornamelijk onder de Joden gedaan werden. “De 

grotere werken” van de discipelen zullen hoger van aard zijn en groter in omvang. De grotere werken van de discipelen 

zullen vooral bestaan in de bekering van mensen en het maken van discipelen in de heidenvolken van de wereld! Jezus 

dacht aan Zijn werk door Zijn discipelen in de wereld. Hij dacht aan Bijbelgedeelten als Johannes 12:23-32, waar Hij 

alle mensen naar Zich toe zal trekken of Johannes 17:20 waar Hij bidt voor mensen die door de verkondiging van Zijn 

discipelen in Hem zullen gaan geloven. Maar deze grotere werken kunnen pas gedaan worden na de dood en opstanding 

van Christus en na de uitstorting van de Heilige Geest op Zijn discipelen. 
 

  

14:13-14 

Vraag 3. Mogen christenen alles in gebed vragen?  

Aantekeningen.  
 

 (1) Gebed en de grotere werken in Handelingen.  

In Johannes 14:13 belooft Jezus Christus Zijn discipelen, “Wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen.” Dit 

vers mag niet uit zijn context getrokken worden. Anders gaan mensen zelfzuchtige dingen vragen. Dit vers verwijst naar 

“de grotere werken” van vers 12. De grotere werken van vers 12 hebben de gebeden van de discipelen in vers 13 nodig! 

In het boek Handelingen waren zowel de werken op fysiek gebied als de werken op geestelijk gebied verbonden met 

gebed. Bijvoorbeeld, het gebed in Handelingen 4:24 werd gevolgd door vrijmoedige verkondiging van het evangelie. 

Het gebed in Handelingen 6:4 werd gevolgd door verbreiding van het Woord van God en een sterke toename van het 

aantal discipelen in Jeruzalem. Het gebed van Cornelius en Petrus in Handelingen 10:2,9 resulteerde in de bekering van 

de eerste heidenen tot het christelijke geloof. En de gebeden in Handelingen 12:5,12 resulteerde in de bevrijding van 

Petrus uit de gevangenis!  
 

 (2) Gebed in de Naam van Jezus Christus.  

De gebeden die Jezus Christus beantwoordt, moeten gebeden zijn in zijn Naam. Bidden in “de Naam van Jezus 

Christus” betekent bidden op basis van Zijn volbrachte verlossingswerk en in overeenstemming met Zijn soevereine 

wil. Wat Hij geopenbaard heeft, staat in de Bijbel opgetekend. Maar omdat Hij niet alles met betrekking tot Zijn 

soevereine wil geopenbaard heeft, moeten christenen in geloof bidden en vertrouwen dat Zijn antwoord altijd het beste 

antwoord is! Christenen moeten altijd bidden, “Laat niet mijn wil, maar de Uwe geschiedden” (Lukas 22:42). Soms is 

het antwoord van Christus, “Ja”, soms “Nee” en soms “Wacht!” De christen die op deze manier bidt, mag een vast 

vertrouwen hebben dat Gods volmaakte wil gaat geschieden!  
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14:16 

Vraag 4. Waarom wordt de Heilige Geest “een andere Trooster” genoemd?  
 

Aantekeningen. Het oorspronkelijke woord in Grieks voor “Trooster” is: “Paraklétos”. Het heeft niet de passieve 

betekenis van “Iemand Die geroepen is je te assisteren” als “een Advocaat” of “een Raadsman” zoals het woord in de 

Latijnse Bijbel vertaald is. Het heeft ook niet de passieve betekenis van “Trooster” als in de Griekse Bijbel vertaling 

van Job 16:2. Het woord heeft een actieve betekenis van “Helper”, “Middellaar”, of “Vertegenwoordiger” als in alle 

ander Griekse literatuur.  
 

 (1) Jezus Christus is de Vertegenwoordiger (Grieks: paraklétos) van christenen  

      bij God de Vader in de hemel (1 Johannes 2:1).  

Jezus Christus is de Middellaar  tussen God en christenen. “Hij is de hemel binnengegaan om voor het aangezicht van 

God te verschijnen voor ons” (Hebreeën 9:24)! Hij is actief bezig om voorbede voor ons te doen in de hemel!  
 

 (2) De Heilige Geest is de Vertegenwoordiger (Grieks: paraklétos) van Jezus Christus  

      bij christenen op de aarde (Johannes 16:13-15).  

De Heilige Geest is de Middellaar tussen Christus en christenen. Hij is actief bezig om de woorden van Jezus Christus 

aan christenen op de aarde uit te leggen (Johannes 14:26; 15:26; 16:14). De Heilige Geest past het volbrachte 

verlossingswerk van Jezus Christus toe in de levens van christenen op de aarde.  
 

Dus, is de Heilige Geest “een andere Vertegenwoordiger” dan de Mens, Jezus Christus. De Heilige Geest wordt van 

Jezus Christus onderscheiden, maar toch heeft Hij dezelfde goddelijke natuur als Jezus Christus en is in essentie één 

met God de Vader en God de Zoon. De Heilige Geest is alles voor ons op de aarde wat Jezus Christus in zijn menselijke 

natuur voor ons zou zijn geweest als Hij nog op de aarde was!  
 

 

14:25-26 

Vraag 5. Wat is het onderscheid tussen het onderricht door Jezus Christus en het onderricht door 

de Heilige Geest? 
 

Aantekeningen. Jezus zegt, “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. Maar ... de Heilige Geest 

... zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.” In deze verzen maakt Jezus een 

onderscheid tussen Zijn onderricht toen hij nog op de aarde was en Zijn onderricht door de Heilige Geest nu Hij 

glorieus verhoogd in de hemel is! Toen Hij nog op de aarde was, had Jezus Zijn discipelen heel veel geleerd. DE VIER 

EVANGELIËN staan vol van het onderricht van Jezus Christus toen Hij nog op de aarde was.  
 

Maar een aantal gebeurtenissen moesten nog plaatsvinden. Jezus Christus moest toen nog lijden, sterven, uit de dood 

opstaan, naar de hemel opvaren, Zijn troon in de hemel bestijgen en de Heilige Geest uitstorten! Jezus Christus zei dat 

de Heilige Geest na Zijn hemelvaart veel dingen duidelijker voor zijn discipelen zou maken. Hij beloofde dat de Heilige 

Geest hen alles zou leren wat nodig was voor hun verlossing en voor de vervulling van hun taak als getuigen van Jezus 

Christus. En Hij beloofde dat de Heilige Geest hen zou herinneren aan alles wat Hij hen op de aarde geleerd had. Jezus 

Christus zou Zijn profetische taak voortzetten door het onderricht van de Heilige Geest. DE BRIEVEN VAN DE 

APOSTELEN zijn vol van de onderwijzingen van Jezus Christus door de Heilige Geest na Zijn troonsbestijging in de 

hemel.  
 

 (1) De Heilige Geest zou de woorden die Jezus Christus op de aarde sprak in herinnering brengen.  

Waarom zou Hij oude waarheden in herinnering brengen? Omdat Christus door de Heilige Geest een dieper inzicht 

geeft in de woorden die Hij op de aarde sprak. Toen deze woorden voor het eerst uitgesproken werden, werden zij 

nauwelijks opgenomen (zie Johannes 2:22; 12:16). Daarom zegt Paulus later (1 Korintiërs 2:13), “Van die dingen 

spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons 

leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.”  
 

 (2) De Heilige Geest zou de discipelen nieuwe waarheden leren.  

Waarom zou Hij nieuwe waarheden leren? Omdat er tussen deze beloften in Johannes 14:26 en de uitstorting van de 

Heilige Geest nog belangrijke gebeurtenissen moesten plaatsvonden: de kruisiging, de opstanding, de hemelvaart, de 

troonsbestijging en de uitstorting van de Heilige Geest. Deze gebeurtenissen moesten uitgelegd worden, vooral de 

betekenis van de dood en opstanding van Christus moest begrepen worden. 
  

 (3) De apostelen hadden de Heilige Geest nodig.  

De apostelen waren de ooggetuigen en oorgetuigen van Jezus Christus en hadden de Heilige Geest nodig bij hun 

getuigen.  

• Zij zouden de officiële getuigen zijn van de dood, opstanding en onderwijzingen van Jezus Christus.  

• Zij zouden de instrumenten van Jezus Christus zijn om de eerste gemeenten onder de Joden, de half-Joden en de 

niet-Joden te stichten.  

• Zij zouden Zijn instrumenten zijn om de boeken van het Nieuwe Testament te schrijven.  

• Zij zouden de gezaghebbende uitleggers van de onderwijzingen van Jezus Christus zijn en de eerste christelijke 

leerstellingen formuleren (zie Handelingen 15:28-29).  
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• Zij zouden de eerste leiders (oudsten/ouderlingen) van de nieuwe gemeente aanstellen (Handelingen 14:23) 
 

 (4) Christenen vandaag hebben de Heilige Geest nodig.  

Dezelfde Heilige Geest: 

• leert de christenen vandaag om de openbaring van God (Christus) in de Bijbel te begrijpen (en niet maar 

willekeurige nieuwe openbaringen die in de gedachten van mensen verzonnen worden) (Johannes 16:13; 1 Johannes 

2:27). 

• herinnert christenen in hun dagelijks omstandigheden aan wat Christus wil dat zij zijn en doen.  

• geeft christenen liefde, wijsheid, heiligheid, vrijmoedigheid en kracht om getuigen van Jezus Christus op de aarde te 

zijn (Matteüs 10:19-20; 2 Timoteüs 1:7).  
 

 

14:27 

Vraag 6. Wat is de betekenis van het woord “vrede”?  
 

Aantekeningen. Het woord “vrede” heeft twee onderscheidende betekenissen in de Bijbel.  

• Negatief betekent “vrede” de afwezigheid van slechte dingen die kapot maken: oorlog, vechten, irritaties, boosheid, 

angst, vrees, onstuimige gevoelens, morele conflicten, enz.  

• Positief betekent “vrede” de aanwezigheid van goede dingen die heel maken wat tevoren gebroken was: het herstel 

van een gebroken relatie, het opnemen van een doel dat vroeger opgegeven werd, de genezing van 

gekwetste/bezeerde gevoelens, en de vestiging van alles wat God nodig acht in het christelijke leven. 
 

 

14:28-29 

Vraag 7. In welke zin is God de Vader “meer” dan Jezus Christus? 
 

Aantekeningen. Jezus zegt, “Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; 

want Mijn Vader is meer dan Ik. En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult 

geloven.” Het Oude Testament en het Nieuwe Testament openbaart dat Jezus Christus twee onderscheiden naturen 

heeft. God de Vader is alleen groter dan Jezus Christus met betrekking tot Zijn menselijke natuur!1  
 

 (1) De menselijke natuur van Jezus Christus in het Oude Testament. 

Jesaja (740-680 v.C.) voorzegt, “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op 

Zijn schouder” (Jesaja 9:5; zie 7:14). 
 

 (2) De goddelijke natuur van Jezus Christus in het Oude Testament.  

Jesaja vervolgt, “En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst” (Jesaja 

9:5). In Jesaja 9:5 wordt Jezus Christus “de Sterke God” (Hebreeuws: El gibor) genoemd en in Jesaja 10:20-23 wordt de 

HEERE (Hebreeuws: JaHWeH), de Heilige van Israël, “de Sterke God” (Hebreeuws El gibor) en “de HEERE van de 

legermachten (Hebreeuws: Adonai Jahweh Tsibaoth, dat wil zeggen, de Heere van de hemelse legermacht van engelen) 

genoemd. Dus de profeet Jesaja openbaarde al Jezus Christus als GOD! 
 

 (3) De menselijke natuur van Jezus Christus in het Evangelie van Johannes.  

Alleen wanneer Johannes 14:28 los van de rest van de Bijbel uitgelegd wordt, kunnen sommige mensen2 concluderen 

dat Jezus niet God of de Almachtige God is. Hun conclusie is fout!  
 

Als dit vers in de context van het Evangelie van Johannes uitgelegd wordt, is het duidelijk dat Jezus hier niet naar Zijn 

ongeschapen goddelijke natuur verwijst, maar naar Zijn geschapen menselijke natuur verwijst! Als de Middellaar tussen 

God en mensen, is Jezus Christus Zelf een menselijk wezen en daarom is Hij wat Zijn geschapen menselijke natuur 

betreft “minder dan” of “ondergeschikt aan” God de Vader, Die de Geest is en dus veel groter dan enige geschapen 

wezen is! Ook Johannes 10:29 zegt, “Mijn Vader is meer dan allen” en vergelijkt hier de goddelijke natuur van God de 

Vader met de menselijke natuur van Jezus Christus toen Hij nog als Herder op aarde was (Johannes 10:27).  
 

Johannes 14:28 spreekt over de periode vóór Zijn opstanding uit de dood, toen Jezus Christus onderworpen was aan het 

lijden onder de zonden van de mensheid en stierf in de plaats van hen die in Hem geloven. Als Jezus Christus zegt dat 

God de Vader “meer” dan Hij is, dan bereidt Hij Zijn discipelen erop voor dat Hij gaat sterven (zie Markus 8:31; 9:31; 

10:32-34). Dus, alleen in Zijn staat van vernedering (tussen Zijn geboorte en Zijn opstanding uit de dood) was Jezus 

Christus “minder dan” of “ondergeschikt aan” God de Vader (zie Filippenzen 2:6-8).  
 

 (4) De goddelijke natuur van Jezus Christus in het Evangelie van Johannes.  

Ná Zijn opstanding uit de dood, hemelvaart en troonsbestijging is Jezus Christus nooit meer “minder dan” of 

“ondergeschikt aan” God de Vader (zie Jesaja 5:21-23; Filippenzen 2:9-11)! Dan wordt Hij weer verheerlijkt met 

dezelfde heerlijkheid die Hij bezat voor Zijn menswording (incarnatie) (zie Johannes 17:5). Dan is de troon van God in 

de hemel “de troon van God en van het Lam” (Hebreeën 1:8; 12:2; Openbaring 5:6; 12:5; 22:3).  
 

                                                           
1 De Goddelijke Natuur staat boven de beperkingen van de schepping (de dimensies van ruimte en tijd), terwijl de menselijke natuur deel heeft aan de    
  beperkingen van de schepping.  
2 Joden, Moslims en een aantal sekten verwerpen dat Jezus Christus GOD is – dat wil zeggen,dat GOD in Jezus Christus de menselijke natuur aangenomen heeft en Zijn 

schepping en de menselijke geschiedenis binnengetreden is!  
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In Lukas 16:8 verwijst de uitdrukking “de zonen (kinderen)(Grieks huioi) van deze wereld” naar mensen die alle 

kenmerken van deze tegenwoordige zondige wereld bezitten. En de uitdrukking “de zonen (kinderen) (Grieks: huioi) 

van het licht” verwijst naar mensen die alle kenmerken van het licht bezitten. Als Jezus zegt, “IK BEN de Zoon (Grieks: 

huios) van God” (Johannes 10:36) dan drukt Hij daarmee uit dat Hij alle kenmerken (attributen) van God bezit, dat wil 

zeggen, dat Hij GOD is! Daarom zegt Jezus Christus ook, “Ik en de Vader zijn één” (Johannes 10:30). “De Vader is in 

Mij en Ik in Hem” (Johannes 10:38). “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Johannes 14:9). En daarom begint 

het Evangelie van Johannes ook met de woorden: “In het begin was het Woord en het Woord (Jezus Christus) is GOD” 

(Johannes 1:1). “Het Woord heeft de menselijke natuur aangenomen” (Johannes 1:14) “Die heeft Hem (GOD) ons 

verklaard” (Johannes 1:18). Jezus Christus is helemaal gelijk aan God de Vader met betrekking tot Zijn goddelijke 

natuur.  
 

 (2) De menselijke natuur van Jezus Christus in de brieven van de apostelen.  

Bij Zijn menswording, toen God de menselijke natuur in Jezus Christus aannam, werd Jezus Christus niet alleen een 

Mens, maar ook een Dienaar van alle mensen (Markus 10:45) en werd Hij zelfs gehoorzaam aan de dood om verloren 

mensen te behouden (Filippenzen 2:7-8). En bij Zijn wederkomst, zal Jezus Christus Zichzelf in Zijn functie als 

Middellaar tussen God en mensen (dat wil zeggen, een functie in Zijn menselijke natuur) onderwerpen aan God de 

Vader, “opdat GOD alles in allen zal zijn” (1 Korintiërs 15:28). 
 

 (6) De goddelijke natuur van Jezus Christus in de brieven van de apostelen.  

Jezus Christus bezit de essentiële natuur van God en is volkomen gelijk aan God (Filippenzen 2:6). Jezus Christus “is 

het Zichtbare Beeld van de Onzichtbare God” (Kolossenzen 1:15). “Heel de volheid van de Godheid woont lichamelijk 

in Jezus Christus” (Kolossenzen 1:19; 2:9). “Jezus Christus is “de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van 

Zijn zelfstandigheid/wezen” (Hebreeën 1:3).  
 

Jezus Christus heeft twee naturen: als GOD is Hij volkomen gelijk aan God de Vader en als MENS (tijdens Zijn 

incarnatie) is Hij ondergeschikt aan God de Vader. Maar omdat Zijn twee naturen nooit van elkaar gescheiden worden 

en omdat Jezus Christus nooit van God de Vader en de Heilige Geest gescheiden wordt, moeten christenen Jezus 

Christus beschouwen als “de zichtbare openbaring van de onzichtbare Almachtige God” (Kolossenzen 1:15).  
 

 (7) Jezus Christus ontvangt hetzelfde eerbetoon als God de Vader. 

Jezus zegt: “Alle macht (gezag) in de hemel en op de aarde is aan Mij gegeven” (Matteüs 28:18). Paulus zegt dat het 

Gods plan is om “alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is” (Efeziërs 

1:10). Christus is. “Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is boven alle hemelen om alle dingen (het 

universum) te vervullen (volkomen en volmaakt te maken) (Grieks: pléroó)” (Efeziërs 4:10). Petrus zegt dat “engelen, 

machten en krachten Hem onderworpen zijn” (1 Petrus 3:22)  
 

Laat niemand Jezus Christus onteren door Hem minder dan God de Vader te maken! God heeft het hele oordeel aan de 

Zoon (Jezus Christus) gegeven “opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader 

niet” (Johannes 5:22-23)!  
 

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 

14:1-31.  

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 14:1-31.  
 

14:6,9. Leer God de Vader beter kennen door Jezus Christus, de Zoon, beter te leren kennen.  

14:12. Geloof dat Jezus Christus ook ‘grotere werken’ voor jou heeft om te doen in deze wereld!  

14:13. Wees meer vrijmoedig en bid dat Jezus Christus ‘grotere werken’ door jou in deze wereld gaat doen.  

14:21,23. Maak praktische toepassingen van de onderwijzingen en geboden van Jezus Christus. Dan zal Jezus Christus  

Zichzelf aan je openbaren en Zijn woning bij je maken. 

14:26. Laat de Heilige Geest toe om de betekenis van de onderwijzingen van Jezus Christus aan je te leren. 
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes hoofdstuk 14:1-31.  
 

Ik geniet van het feit dat ik God ken. Jezus Christus heeft God en Zijn verlossing aan mij geopenbaard. “God kennen” 

betekent dat ik toegang tot God de Vader heb gekregen door Jezus Christus. Het betekent dat ik bevrijd en geheiligd ben 

in Jezus Christus. En het betekent dat ik overvloedig omgang met God de Vader heb door Jezus Christus. Ik heb Jezus 

Christus aangenomen door het geloof en zo heb ik toegang tot God de Vader gekregen. Ik blijf de waarheid aangaande 
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Jezus Christus in de Bijbel bestuderen en wordt zo steeds meer bevrijd van de zonde. Ik volhard om in Christus te 

blijven en heb zo ongehinderd omgang met God.  
 

Ik wil dat mijn geloof in Jezus Christus leidt tot betrokkenheid in ‘de grotere werken’. De grotere werken zijn de 

bekering van de heidenvolken! Deze grotere werken hebben mijn gebeden nodig. In het boek Handelingen leidde gebed 

(Handelingen 6:4) tot de verspreiding van het evangelie en de snelle toename van het aantal mensen die gelovig en 

gehoorzaam aan Jezus Christus werden (Handelingen 6:7). Ik zou graag hetzelfde zien gebeuren in mijn dorp of stad. 
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

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

Johannes 14:1-31.  

(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 hoofdstuk 14 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 Hebreeën 1 -3.  

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

4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers: (13) Johannes 13:34-35. 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.  

     


