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GEMEENTE.         LES 8 
 

1 GEBED 
 

 
Bid vir die leiding van God se Gees, vir bewuswording van sy teenwoordigheid en vir die luister na sy stem. 
Wy hierdie les oor dissipelmaking aan die Here toe.  
 

2 DEEL (20 minute)                                         [STILTETYE] 
1 KORINTIËRS 9 - 12 

 
Maak beurte en vertel/deel (of lees )kortliks wat jy in een van jou stiltetye uit die voorgeskrewe Bybelgedeeltes geleer 
het (1 Korintiërs 9 - 12). Luister na die persoon wat deel, neem hom ernstig op en aanvaar hom. Moenie verder ingaan 
op wat hy deel nie.  
 

3 MEMORISERING (5 minute)  [SLEUTELVERSE IN JOHANNES] 
(2) Johannes 1:16 

 
Repeteer twee-twee:  
(2) Johannes 1:16. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang.  
 

4 BYBELSTUDIE (85 minute)     [EVANGELIE VAN JOHANNES] 
JOHANNES 2:1-25 

 
Inleiding. Johannes 2:1-11 beskryf hoe Jesus Christus Homself aan sy eerste dissipels openbaar het. Johannes 2:12-25 
beskryf hoe Jesus Christus Homself aan die skare in Jerusalem geopenbaar het.  
 

STAP 1. LEES.             GOD SE WOORD 
Lees. Ons gaan Johannes 2:1-25 saam bestudeer.  
Laat elke groeplid om die beurt één vers uit die Bybelgedeelte voorlees.  
 

STAP 2. ONTDEK.    WAARNEMINGS 
Oorweeg. WATTER WAARHEID IN DIE GEDEELTE IS VIR MY BELANGRIK?  
Of: WATTER WAARHEID IN HIERDIE GEDEELTE RAAK MY VERSTAND OF MY HART? 
Skryf neer. Ontdek een of twee waarhede in hierdie Bybelgedeelte wat jy begryp. Dink daaroor na en skryf jou 
gedagtes neer in jou Bybelstudienotaboek.  
Deel. Nadat die groeplede ongeveer twee minute tyd gehad het om na te dink en neer te skryf, laat hulle in die kring  
beurte kry om te vertel wat hulle ontdek het.  
Die volgende is voorbeelde van ontdekkings. Waarskynlik sal die groeplede ander ontdekkings maak as hierdie. 
 

2:11 
Ontdekking 1. Jesus openbaar sy heerlikheid deur ’n wonderteken.  
 

Die heerlikheid van die Here Jesus Christus is alle goddelike kenmerke wat deur die sluier van sy menslike natuur heen 
skyn. Voorbeeld: sy genade en sy waarheid. In Johannes 1:14-18 sê Johannes, “Ons het sy heerlikheid gesien, ... vol 
genade en waarheid”. Om sy heerlikheid te kan sien moet mens sy goddelike kenmerke ondersoek en daaroor nadink. 
Hier word sy heerlikheid geopenbaar deur sy werke en sy woorde.  
 

Op ander plekke word sy heerlikheid geopenbaar deur sy wondertekens. In Johannes 2:11 openbaar Hy sy heerlikheid 
deur tydens ’n bruilof water in wyn te verander. Sy heerlikheid bestaan uit die volgende: Hy is moreel korrek deur die 
instelling van die huwelik te eer. Hy is ruimhartig deur volop wyn te maak en daardeur sy gasheer uit ’n groot 
verleentheid te red. Ek wil noukeurig ag slaan op die heerlikheid wat Christus openbaar in beide die Ou en Nuwe 
Testament.  
 
 

2:24-25 
Ontdekking 2. Jesus vertrou nie Homself of sy sending sommer aan iemand toe nie.  
 

Toe die mense in Jerusalem die wondertekens sien wat Jesus gedoen het, het baie in Hom geglo (2:23). Maar Jesus het 
hulle nie vertrou nie, omdat Hy almal ken. Hy beskou al hierdie mense wat in Hom glo nie as ware gelowiges nie, 
omdat Hy in hulle harte kon kyk en hulle gedagtes ken. Net Hy weet wat in elke mens se gedagtes aangaan. Net Hy 
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weet of ’n mens werklik weergebore is. Vers 25 sê dat Hy nie nodig het dat iemand Hom van die mens iets moet vertel 
nie, omdat sy deurdringende oë in staat was om diep in elke mens se hart te kyk.  
 

In Johannes 1 het Jesus nie nodig dat iemand Hom iets oor Simon Petrus moes vertel toe Hy hom vir die eerste keer 
ontmoet nie. Sy deurdringende oë weet dat Simon ’n groot man met ‘n klein hartjie was. Jesus het ook nie nodig gehad 
dat iemand Hom vertel wie Natanael was nie. Sy deurdringende oë het hom al by die huis gesien sit en Hy het geweet 
dat Natanael ’n Israeliet sonder bedrog was. In Johannes 2 weet Jesus watter mense in Jerusalem opreg in Hom glo (met 
’n saligmakende geloof). Met sy alles-deurdringende oë sien Hy die gedagtes, motiewe en houdings van elke mensehart. 
Hy ken al hulle geheime. En in Johannes 3 het Hy nie nodig dat iemand oor Nikodemus moet getuig toe Hy hom vir die 
eerste keer ontmoet het, nie.  
 

Hierdie verse is belangrik, omdat hulle my leer dat Jesus Christus alles van my sien en alles oor my weet. Sy alles 
deurdringende oë sien binne in my gedagtes, hart en lewe (vergelyk 2 Kronieke 16:9; Hebreërs 4:13). Hy ken my 
swakhede soos hy Petrus s’n geken het. Hy ken my opregtheid soos by Natanael. Hy weet of my geloof in Hom eg is. 
En Hy ken my vrae soos by Nikodemus.  
 

STAP 3. VRAAG.               UITLEG 
Oorweeg. WATTER VRAAG UIT DIE BYBELGEDEELTE SOU JY AAN DIE GROEP WIL STEL? 
Kom ons probeer om so veel as moontlik waarhede in Johannes 2:1-25 te begryp en vrae te stel oor dit wat ons nog nie 
begryp nie.  
Skryf neer. Formuleer jou vraag so duidelik moontlik deur gebruik te maak van vraagwoorde (wie? wat? waarom? 
hoe?) en skryf jou vraag in jou notaboek. 
Deel. Nadat die groeplede ongeveer twee minute tyd gehad het om na te dink en hulle vraag neer te skryf, laat hulle 
elkeen ’n beurt kry om hulle vraag te lees.  
Bespreek. Bespreek so veel moontlik van hierdie vrae met mekaar.  
Die volgende is voorbeelde van vrae en aantekeninge wat die beantwoording kan vergemaklik. 
 

2:11 
Vraag 1. Wat is die doel van wondertekens in die Bybel? 
Aantekeninge.  
 

Johannes gebruik die woord ‘teken’ in plaas van ‘wonderwerk’.  
 

(1) ’n Teken is ’n wonder wat beskou word as bewys van goddelike gesag en majesteit.  
Die doel van ’n wonderteken is om die aandag van die toeskouer te lei van die wonderdaad na die Wonderdoener! 
Wondertekens in die geskiedenis van die Bybel gebeur wanneer daar nuwe openbarings is.  
 

Moses. Toe God die wet aan Moses geopenbaar het, het God wondertekens deur Moses gedoen. Hy het tien plae teen 
sy vyande in Egipte gestuur. Hy het ’n pad deur die water van die Rooi See gemaak, sodat Israel van hulle agtervolgers 
kon ontsnap. Hy het ondrinkbare water verander in water wat hulle kon drink, ens. Deur hierdie wondertekens het God  
(deur Moses) bewys dat die wet deur God se inspirasie en gesag gegee is.  
 

Elia en Elisa. In ’n tyd toe Israel van God af weggedraai het, het God wondertekens deur die profete Elia en Elisa 
gedoen. Hy het vir die arm weduwee kos gegee om te eet. Hy het vuur uit die hemel gestuur wat nie net die offer nie, 
maar ook die klipaltaar verteer het om te bewys dat die afgode niks in Israel kon doen nie. Hy het kinders wat dood was, 
uit die dood opgewek. En Hy het sy diensknegte beskerm deur hulle te omring met perde en waens van vuur  
(2 Konings 6:16-17).  
 

Jesus Christus. Toe God die menslike natuur aangeneem het in Jesus Christus en onder die mense op aarde kom woon 
het, het Hy die meeste en grootse wondertekens gedoen. Hy het siek mense genees. Hy het mense wie duiwelbesete was 
bevry van die bose geeste. Hy het gevangenes bevry. Hy het die blindes laat sien. Kreupeles kon weer loop. Melaatses 
is gereinig, dowes kon weer hoor. Dooies is opgewek. Hy het ’n skare mense kos gegee om te eet en ’n storm op die see 
gekalmeer.  
 

Maar die allergrootste wonders was die volgende.  
• Die maagdelike geboorte. Hy (net sy menslike natuur) is voor sy geboorte deur die Heilige Gees in die maagd Maria 

verwek.  
• Die opstanding. Na sy kruisiging het Hy uit die dood opgestaan om nooit meer te sterf nie.  
• Die hemelvaart. Hy het opgevaar na die hemel en het van sy eerste koms na die aarde nooit opgehou om miljoene 

mense van die sonde, die dood en die ewige oordeel te verlos nie.  
• Die wedergeboorte. Buitendien verander (transformeer) Hy hulle lewens en maak hulle burgers van die koninkryk 

van God!  
 

Die apostels van Christus. Toe God die Kerk (Gemeente) orals gestig en gevestig het deur die werk en briewe van die 
apostels van Jesus Christus, het Hy baie wondertekens deur sy apostels gedoen. Ook hulle het die siekes genees, mense 
wat duiwelbesete was, bevry van die bose geeste, kreupel mense weer laat loop, blindes weer laat sien en selfs dooies 
uit die dood opgewek. Maar nog belangriker (omdat bogenoemde wondertekens maar tydelik was) het God hulle 
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gebruik om die evangelie deur die bewoonde wêreld te versprei, lewens permanent te verander, die eerste gemeentes in 
die wêreld onder die Jode, die half-Jode (Samaritane) en die nie-Jode (heidene) te plant en om die laaste boeke in die 
Bybel te skryf (almal permanent vir ewig).  
 

(2) ’n Teken is ’n magtige daad in die fisiese wêreld  
     wat ’n waarheid in die geestelike wêreld illustreer.  

’n Wonderteken het ’n spesiale doel. Die wonderteken wat plaasvind in die fisiese wêreld van die skepping wys na ’n 
waarheid in die geestelike wêreld van verlossing. 
Byvoorbeeld: 
• In Johannes 6:14 wys die vermeerdering van brode en visse aan 5000 mense in die geskape wêreld na Jesus Christus 

as die Brood wat ewige lewe gee aan wie in Hom glo (Johannes 6:35).  
• In Johannes 9:16 wys die oopmaak van die blinde oë van ’n blindgebore man na Jesus Christus as die Lig van die 

wêreld (Johannes 8:12) wat mense geestelik verlig sodat hulle in Hom gaan glo.  
• In Johannes 11:47 en 12:18 wys die opwekking van Lasarus uit die dood na Jesus Christus wie die Opstanding en 

die Lewe is (Johannes 11:25), wat mense nou al ’n nuwe geestelike lewe op aarde gee en later ’n verheerlikte 
opstandingsliggaam op die nuwe aarde gee (Filippense 3:21).  

 

Net die konteks toon die dieper betekenis van ’n wonderteken aan. Wondertekens wys net weg van hulleself af na die 
Een wat die wonderteken doen. In Johannes 2:11 is die verandering van water in wyn die eerste wonderteken van Jesus 
Christus. Die wondertekens van Jesus toon aan dat Hy na hierdie wêreld gekom het om die Ou-Testamentiese orde te 
beëindig en met die Nuwe-Testamentiese orde te vervang (vergelyk Johannes 2:19-21; Matteus 5:17). Die eerste koms 
van Jesus Christus het die ou orde (wat bestaan het uit die tempel, priesters, die baie offerandes, die teokratiese volk van 
Israel, ens.) beëindig en het dit vervang met die nuwe orde (wat bestaan uit die aanbidding van God in gees en 
waarheid, die eenmalige soenoffer van Christus, God se volk wat uit alle volke op die aarde bestaan, ens.). Soos wyn 
water oortref, so oortref die nuwe orde die ou orde!  
 

(3) ’n Teken word nie soseer gegee om geloof te wek nie, maar om geloof te versterk.  
Die oorspronklike Grieks in Johannes 20:30-31 sê letterlik: “Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan 
(bly) glo (onvoltooide teenwoordige tyd) dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy 
Naam die lewe kan hê”. Nie: “sodat julle begin te glo nie” (aoristus). Nét die Heilige Gees skep geloof in mense 
(Filippense 1:29) deur die hoor van die Woord van Christus (Romeine 10:17). Die doel van wondertekens was nie om 
geloof te skep nie, maar om egte saligmakende geloof te versterk. Mense moet aanhou glo! Die onderrig wat verband 
hou met hierdie wondertekens versterk die geloof. Johannes het die Johannes Evangelie geskryf om die geloof van 
mense, te midde van hulle vyande en valse leraars te versterk.  
 
 

2:14-17 
Vraag 2. Waarom reinig Jesus die tempel? 
Aantekeninge.  
 

Alle Jode was verplig om elke jaar die paasfees in Jerusalem te vier (Eksodus 23:14-17) en die tempelbelasting te betaal 
(Eksodus 30:11-16). Tydens die sewe dae lange Fees van Ongesuurde Brode is baie diere aan die HERE geoffer 
(Numeri 28:16-25). Omdat baie Jode uit die buiteland gekom het en lang reise moes onderneem, het hulle geld saam 
gebring om offerdiere in Jerusalem te koop. Die goddelose hoëpriester, Annas, wou profyt maak uit hierdie situasie. 
Daarom het hy toestemming gegee dat die verkopers en geldwisselaars ’n deel van die tempel vir hulle sake kon 
gebruik. Dit is die voorhof van die heidene genoem. Natuurlik het die handelaars hoë pryse vir hulle goedere gevra. So 
is die buitelandse aanbidders uitgebuit.  
 

Die geldwisselaars het ook die tempel gebruik om sake te doen. Elke man in Israel moes elke jaar ’n halwe sikkel 
tempelbelasting betaal. Jode uit die buiteland moes dus hulle buitelandse geld vir Joodse geld omruil. Natuurlik kos dit 
ook geld en was daar genoeg geleentheid vir bedrog.  
 

Toe Jesus by die tempel gekom het, het Hy in die voorhof al hierdie handelaars, hulle skape, beeste en duiwe en die 
geldwisselaars wat by hulle tafels met stapeltjies geld gesit het, gesien. Die tempel, wat bedoel was as ’n plek vir al die 
volke om God te aanbid en tot Hom te bid (Jesaja 56:7), het ’n mark geword waar mense beroof is! 
 

(1) Jesus het die tempel gereinig in sy posisie as Seun van God.  
Jesus noem die tempel “die huis van My Vader” (Lukas 2:49). Deur die tempel met geweld te reinig het Hy sy gesag as 
die Enigste Seun van die Vader uitgeoefen (vergelyk Hebreërs 3:1-6). Hy het die tempel herstel tot ’n heilige plek wat 
bedoel was om God daar te aanbid! 
 

(2) Jesus het die tempel gereinig in sy posisie as Messias.  
Die Jode het nie hulle Bybel geken nie. ’n Duisend jaar vroeër het Dawid geprofeteer: “Die ywer vir U huis het my 
verteer” (Psalm 69:10). Die tempelreiniging het bygedra tot sy dood.  
 

Die profeet Maleagi het geprofeteer dat die HERE (na Wie die Jode gesoek het) skielik na sy tempel sou kom. Hy word 
‘die Engel van die verbond’ (Hebreeus: malak ha-berit) genoem. Hy sou soos die vuur van smelters en soos die seep 
van wassers die Leviete reinig (Maleagi 3:1-3)! Dus het die Ou Testament al bewys dat die Messias die reg gehad het 



© 2015 DOTA Handleiding 05  Les 8. Johannes 2  4 

om die tempel te reinig! Toe Jesus Christus die tempel gereinig het, het die dissipels onthou dat hierdie profesieë oor die 
Messias in die Ou Testament geskrywe was.  
 

Jesus Christus het geweld gebruik om die tempel te reinig, omdat Hy as die Eniggebore Seun van God die Vader die reg 
(gesag) gehad het om hierdie bestraffing uit te voer. Vergelyk Johannes 5:22, “Die oordeel het God geheel en al aan die 
Seun oorgelaat”!  
 

 

2:18-22 
Vraag 3. Wat beteken dit as Jesus sê: “Breek hierdie tempel af en in drie dae sal Ek hom                 

   oprig”? 
Aantekeninge.  
 

(1) Die raaisel van Jesus.  
Jesus het gesê: “Breek hierdie tempel af en in drie dae sal Ek hom oprig.” Dit was ’n raaisel (Hebreeus: mashal), want 
die woorde kon op twee maniere verstaan word. Die woord ‘tempel’ kon dui op die tempelgebou in Jerusalem, of dit 
kon dui op die liggaam van Jesus. En die woord ‘afbreek’ kon letterlik dui op die tempelgebou afbreek, of letterlik op 
die liggaam van Jesus doodmaak. En die woord ‘oprig’ kon letterlik dui op die tempelgebou herbou, of letterlik op die 
liggaam van Jesus laat opstaan uit die dood!  
 

(2) Die betekenis van die raaisel.  
Jesus se bedoeling was die volgende: Hoewel die Jode die tempel van die liggaam van Jesus sal afbreek (doodmaak), 
sal Hy op die derde dag uit die dood opstaan. Deur die tempel van die liggaam van Jesus dood te maak, breek die Jode 
ook hulle klip tempel met die hele godsdienstige stelsel wat daarmee saamgaan (die Ou-Testamentiese orde), af.  
 

Nietemin, deur die oprig (opstanding) van die liggaam van Jesus uit die dood, sou Jesus ’n nuwe tempel met heeltemal 
nuwe geestelike gebruike (die Nuwe-Testamentiese orde) oprig waarin mense God in gees en in waarheid sou aanbid  
(2 Korintiërs 6:16; Efesiërs 2:22; 1 Petrus 2:4-5)! “Christus daarenteen is as Seun getrou oor die huis van God. En ons 
is sy  huis  ...” (Hebreërs 3:6). 
 

(3) Die illustrasie (tipe) en die vervulling (antitipe) daarvan  
     kan nie in die Bybel van mekaar geskei word nie.  

Die illustrasie (tipe) is die tabernakel of die tempelgebou van Israel wat beskou is as God se blyplek (Eksodus 25:22). 
Die vervulling (antitipe) is die Liggaam van Christus, wat in ’n baie hoër sin die blyplek van God is. Kolossense 2:9 sê: 
“In Hom (Jesus Christus) is die volle wese van God beliggaam.”  
 

Daarom, wanneer iemand die tempel van die liggaam van Christus vernietig, dan vernietig hy daarmee ook die 
tempelgebou in Jerusalem tesame met al sy godsdienstige seremonies.  
• Toe die Jode en die Romeine Jesus Christus gekruisig het, het die tempelgebou met al sy godsdienstige seremonies 

(die Ou-Testamentiese orde) opgehou om enige betekenis te hê! Die voorhangsel het van bo na onder in twee stukke 
geskeur (Matteus 27:51).  

• Stefanus en Paulus leer baie duidelik dat die tempel geen  betekenis meer het nie (Handelinge 7:48-49; 17:24-25).  
• Die brief aan die Hebreërs sê ook duidelik dat die tempel met al sy godsdienstige seremonies vervang is deur Jesus 

Christus en sy volbragte verlossingswerk!  
• Kort daarna, in 70 n.C., het die Romeine onder die bewind van Titus Jerusalem en die tempel ook vernietig. 

 

Op dieselfde wyse impliseer die opstanding van die liggaam van Jesus Christus die vestiging van ’n nuwe tempel (die 
Nuwe-Testamentise orde), “’n ander tempel (die Gemeente) wat nie deur mense gemaak is nie” (Markus 14:58), waar 
mense in gees en waarheid aanbid (Johannes 4:23-24). Die Nuwe Testament leer dat die Liggaam van Christus (d.i. die 
Gemeente/Kerk) die geestelike tempel van God is (1 Korintiërs 3:16-17, 2 Korintiërs 6:16, Efesiërs 2:21-22; 1 Petrus 
2:4-5).  
 

(4) Die Jode kon nie die vervulling (antitipe) sien nie.  
Die Jode het net die letterlike tempel van klippe gesien, waaraan 46 jaar gebou is. As hulle die Bybel beter bestudeer 
het, sou hulle die volgende geweet het: 
• Die Here het Salomo gewaarsky dat “die tempel van Jerusalem deur God weggevee sou word” (1 Konings (:6-9). 
• In die Griekse vertaling van die Ou Testament staan in Psalm 40:6-7 (Hebreërs 10:5-7), “Dit is nie diereoffer en 

graanoffer wat U wou hê nie, maar die liggaam wat U My gegee het. Brandoffers en sondeoffers het U nie behaag 
nie! Toe het Ek gesê: Kyk, Ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit van My geskrywe.”  Die 
soenoffer van Jesus Christus (sy liggaam aan die kruis) het alle ander Ou-Testamentiese offers vervang.  

• Die profeet Jesaja verkondig al dat die tempel nie regtig die huis van God was nie (Jesaja 66:1-2). 
• Die profeet Jeremia het gesê dat die ark van die verbond nie meer in iemand se gedagte sou opkom nie. Niemand 

sou ’n nuwe ark maak nie (Jeremia 3:16)! 
• Jesus het voorspel dat al die klippe van die tempelgebou afgebreek sou word (Matteus 24:1-2; Lukas 19:44; 21:6). 
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• Die skrywer van die brief aan die Hebreërs het geleer dat “die tempel alleen maar ’n afbeelding en skadubeeld 
(illustrasie of tipe) was (Hebreërs 8:5; 9:24) wat bestem was om vernietig te word. Jesus Christus is as Hoëpriester 
’n Dienaar in die ware heiligdom wat die Here opgerig het (Hebreërs 8:1-2).  

 

(5) Die dissipels kon ook nie insien dat die tempel waaroor Jesus gepraat het  
     die tempel van sy Liggaam was nie.  

Pas na s kruisiging, nadat die voorhangsel in die tempel van bo na onder geskeur is, en eers na sy opstanding uit die 
dood op die derde dag, het die dissipels van Jesus die geestelike betekenis van sy woorde begryp! 
 

2:19 
Vraag 4. In watter Bybelgedeeltes word geestelike waarhede deur fisiese dinge                 

  gesimboliseer?  
Aantekeninge.  
 

Die Jode kon steeds nie insien dat fisiese dinge simbole vir geestelike sake kon wees nie. Telkens gebeur dit dat hulle 
aan die geestelike woorde van Jesus Christus ’n letterlike betekenis gee. Die volgende voorbeelde kan gegee word uit 
die Johannes Evangelie.  
• In Johannes 3:3-8 het ‘wedergeboorte’ of ‘opnuut/van bo gebore word’ geestelike betekenis. Nikodemus het ’n 

letterlike betekenis daaraan gegee (vir ’n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word).  
• In Johannes 4:10-15 beteken “die lewende water wat Jesus gee” die Heilige Gees saam met die ewige lewe. Die 

Samaritaanse vrou gee dit ’n letterlike betekenis (water wat heel onder in die put insypel).  
• In Johannes 6:48-58 beteken “die eet van die liggaam van Jesus” om Jesus geestelik deur geloof aan te neem. Die 

Jode het dit ’n letterlike betekenis gegee (kannibalisme).  
• En in Johannes 8:21-24 beteken ‘heengaan waar julle nie kom nie” die hemelvaart. Die Jode het dit ’n letterlike 

betekenis gegee (selfmoord).  
 

STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGS 
Oorweeg. WATTER WAARHEDE IN HIERDIE BYBELGEDEELTE HET MOONTLIKE TOEPASSINGS VIR 
CHRISTENE? 
Deel en skryf neer. Kom ons hou saam ’n dinkskrum en maak ’n kort lysie van moontlike toepassings uit  
Johannes 2:1-25.  
Oorweeg. WATTER MOONTLIKE TOEPASSING WIL GOD HÊ DAT JY PERSOONLIK IN JOU LEWE MAAK?  
Skryf neer. As jy ’n persoonlike toepassing maak, skryf dit dan neer in jou Bybelstudienotaboek. Het jy die 
vrymoedigheid om hierdie persoonlike toepassing met andere te deel of nie.  
(Let wel dat hoewel ’n waarheid dieselfde bly, kan daar moontlik ’n hele aantal verskillende toepassings van hierdie 
waarheid wees. Hier volg ’n lys van moontlike toepassings.) 
 

1. Voorbeelde van moontlike toepassings uit Johannes 2:1-25.  
 

2:1.  Eer die christelike huwelik as ’n plan (ontwerp) en instelling van God.  
2:1.  Raak as Christen betrokke by die lewens en aktiwiteite van nie-Christene.  
2:11.  Dink na oor die heerlikheid van Christus wat in die Ou Testament en die Nuwe Testament geopenbaar word. 
2:12.  Maak tyd om met jou ouers en familie om te gaan. 
2:15-16. Word kwaad as jy onreg sien, maar moenie in die proses sondig nie (Efesiërs 4:26).  
2:22.  Glo die Ou en Nuwe Testament. Glo in die woorde van Jesus Christus.  
2:23.  Moenie elke mens in jou vertroue neem nie. Leer om na die harte van mense te kyk.  
2:25.  Oefen jouself om bewustelik in die teenwoordigheid van God te wandel. Hy sien en weet alles.  
 

2. Voorbeelde van persoonlike toepassings uit Johannes 2:1-25.  
 

Ek wil die heerlikheid van Jesus Christus in die Ou Testament en in die Nuwe Testament ontdek. Daarom stel ek vir 
myself steeds die vraag: “Wat kan ek nog meer van Jesus Christus leer uit hierdie Bybelgedeelte?  
 

Vandag het ek geleer dat die dood van Jesus Christus ’n einde gemaak het aan die Ou-Testamentiese tempel met sy 
gebruike. En ek het geleer dat die opstanding van Jesus Christus ’n nuwe tempel gevestig het wat uit gelowiges bestaan, 
waarin God deur sy Heilige Gees leef (Efesiërs 2:22; 1 Petrus 2:4-11) en waar mens God in gees en waarheid aanbid.  
 

Ek wil graag dat my geloof en aanbidding daarop gerig sal wees om verlore mense te wen. Die tempel in die Ou 
Testament het ’n voorhof gehad waar die heidene ’n kans gekry het om die lewende God te aanbid. Maar Joodse leiers 
soos Annas en Joodse handelaars het die voorhof tot ’n mark gemaak vir die verkoop van beeste en skape, ’n plek waar 
mense van hulle geld beroof is. Die Ou Testament leer: “My huis sal ’n huis van gebed genoem word vir al die volke” 
(Jesaja 56:7). Wat God bedoel het om ’n seën te wees vir die heidense volke, het die Jode vir hulle eie selfsugtige 
doeleindes gebruik. So het die Jode gewys dat hulle téén die wen van die heidene was. Hulle wou die geloof net vir 
hulleself bewaar. Hulle wou nie die geloof met andere deel nie. Maar Jesus Christus het gekom en alles verander. Hy 
het gekom om die Jode sowel as die heidene te red. Hy vervul die belofte wat Hy aan gelowiges gemaak het en Hy 
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vestig die Gemeente/Kerk wat bestaan uit gelowiges in elke volk, stam en taal op die aarde. Ek sal my steeds beywer 
om verlore mense te bereik deur hulle na die christelike byeenkomste uit te nooi. 
 

STAP 5. BID.                   REAKSIE  
MAAK BEURTE EN BID TOT GOD OOR ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JOU AANGESPREEK HET in 
Johannes 2:1-25.  
(Reageer in jou gebed op iets wat jy gedurende die Bybelstudie geleer het. Oefen jouself om kort te bid, bv. deur maar 
één of twee sinne te bid. Elkeen in die groep sal oor verskillende dinge bid.) 
 
 

5 GEBED (8 minute)                                     [VOORBIDDING] 
BID VIR ANDERE 

 
As daar tyd is gaan voort met bid in groepies van twee of drie persone. Bid vir mekaar en vir die mense in die wêreld  
(Romeine 15:30; Kolossense 4:12).  
 

6 VOORBEREIDING (2 minute)                  [OPDRAGTE] 
VIR DIE VOLGENDE BYEENKOMS 

 
 Deel die voorbereiding vir die volgende byeenkoms uit op ’n stukkie papier of laat die groeplede dit afskryf. 
1. Toewyding. Wy jou daaraan toe om steeds dissipels te maak en die gemeente van Jesus Christus op te bou.  
2. Verkondig, onderrig of bestudeer die Bybelstudie uit Johannes 2:1-25 saam met ’n persoon of ’n klein groepie  
    mense.  
3. Persoonlike tyd met God. Hou stiltetyd met God uit ongeveer ’n halwe hoofstuk per keer uit 1 Korintiërs 13 - 16.1 
    Maak gebruik van die uitgekose Bybelvers of die gunstelingwaarheid metode en maak kort aantekeninge.  
4. Memorisering. Mediteer en memoriseer die nuwe Bybelvers: (2) Johannes 2:25. Herhaal elke dag die laaste 
    vyf Bybelverse wat jy uit jou kop geleer het.  
5. Gebed. Bid vir iemand of iets spesifieks hierdie week en sien met verwagting uit na wat God doen (Psalm 5:4). 
6. Hou jou aantekeninge op datum. Sluit jou aantekeninge oor stiltetyd, memorisering, jou Bybelstudie en hierdie  
    opdrag in.  
 
 

                                                           
1 Teks vir teks uitleg van 1 Korintiërs 11 tot en met 1 Korintiërs 14 in www.deltacursus.nl of www.deltacourse.org , Delta Plus studie nommer 29.  
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