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DISCIPELSCHAP.   LES 12 
 

1 GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer.  

 

2 UITWISSELEN (20 minuten)                  [STILLE TIJDEN] 

JOHANNES 11:38 – 14:31 

 

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

(Johannes 11:38 – 14:31). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op 

wat hij vertelt.  

 

3 MEMORISATIE (20 minuten)[DE CHRISTELIJKE ZEKERHEDEN] 

   HET REPETEREN VAN SERIE A 

 

A. METHODE VOOR HET REPETEREN VAN MEMORISATIEVERZEN 
 

Het repeteren van vroeger geleerde Bijbelverzen gaat als volgt:  
 

1. Repetitie van de nieuwe Bijbelverzen.  
 

“Repeteren van de nieuwe Bijbelverzen” betekent dat je de laatste 5 Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt 

minstens eenmaal per dag herhaalt. Het repeteren van nieuw geleerde Bijbelverzen is de beste methode om ze te 

onthouden en nauwkeurig aan te halen. Repeteer daarom de laatste 5 memorisatieverzen uit je memorisatiemapje 

minstens éénmaal per dag gedurende 5 weken. Zo repeteer je elk nieuw geleerde Bijbelvers 35 maal voordat je dit 

Bijbelvers van je memorisatiemapje naar je memorisatiedoos verplaatst.  
 

2. Repetitie van de oude Bijbelverzen. 
 

“Repeteren van de oude Bijbelverzen” betekent dat je al je oude Bijbelverzen in je memorisatiedoos minstens om de 3 

weken repeteert. Het repeteren van vroeger geleerde Bijbelverzen is de beste methode om ze niet te vergeten en steeds 

nauwkeurig aan te halen. Repeteer daarom 5 uit elke 100 oude memorisatieverzen uit je memorisatiedoos minstens 

éénmaal per dag. Zo repeteer je al je vroeger geleerde Bijbelverzen een keer elke drie weken.  
 

3. Houd een memorisatie mapje bij de hand. 
 

Plaats elke dag je laatste 5 nieuw geleerde Bijbelverzen en 5 uit elke 100 vroeger geleerde Bijbelverzen in je 

memorisatiemapje en houd die de hele dag bijdehand. Gebruik momenten wat je moet wachten of reizen om ze te 

repeteren, erover na te denken en erover te bidden.  
 

4. Controleer accuraatheid.  
 

Controleer geregeld om vast te stellen of je de geleerde Bijbelverzen wel goed geleerd hebt en nog nauwkeurig kunt 

herhalen. Controleer gedurende elke bijeenkomst van de groep twee aan twee de laatste gememoriseerde Bijbelvers. 

Controleer af en toe twee aan twee één serie van 5 Bijbelverzen die je vroeger uit je hoofd geleerd hebt. Controleer of 

de ander het onderwerp, de tekstverwijzing, het Bijbelvers en de tekstverwijzing nog zonder een fout kan herhalen. 

Geef als wenk “het onderwerp”, of “de tekstverwijzing” of “de eerste regel van het Bijbelvers”.  
 

B. REPETEER TWEE AAN TWEE SERIE A “DE CHRISTELIJKE ZEKERHEDEN” 
 

(1) Zekerheid van verlossing: Johannes10:28. “Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan  

    en niemand zal ze uit mijn hand roven.” 
 

(2) Zekerheid van gebedsverhoring. Johannes 16:24. “Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar  

    vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.” 
 

(3) Zekerheid van overwinning. 1 Korintiërs 10:13. “U hebt geen beproevingen (of: verzoeking) te doorstaan die  

     niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd (of:  

     verzocht): Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.” 
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(4) Zekerheid van vergeving. 1 Johannes 1:9. “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons    

     de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 

(5) Zekerheid van Gods leiding. Spreuken 3:5-6. “Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen  

     inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.” 

 

4 BIJBELSTUDIE (70 minuten)                [LEVENSVRAGEN] 

(6) HOE DRAAG IK VRUCHT? JOHANNES 15:1-17.  

 

Maak gebruik van de vijf stappen methode en doe samen Bijbelstudie uit Johannes 15:1-17.  
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan Johannes 15:1-17 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. 
 

15:5 

Ontdekking 1. Ik draag vrucht (heb invloed) als ik in Christus blijf.  
 

“Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen” (Johannes 15:5). 

Ik wil graag iemand zijn die veel vrucht voor God draagt. Dat is alleen mogelijk als ik in Jezus Christus blijf en Hij in 

mij. Wat meer is, zonder Hem kan ik geen vrucht dragen die voor altijd betekenis zal hebben. Dit zet mij aan tot 

denken. Soms ben ik zo bezig met christelijke activiteiten dat ik mij niet bezig houd met mijn relatie tot Christus! 

Zouden mijn activiteiten dan vrucht dragen die voor eeuwig betekenis zullen hebben? Ik wil niet later ontdekken dat ik 

heel actief ben geweest, maar geen vrucht voor God heb gedragen.  
 

 

15:8 

Ontdekking 2. Ik draag vrucht (heb invloed) als ik God verheerlijk.  
 

“Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent” (Johannes 15:8 HSV). Ik wil 

graag God verheerlijken en zijn discipel zijn. Maar dan moet ik veel vrucht dragen. En dat is alleen mogelijk als ik in 

Christus blijf en Hij in mij. Het is dus duidelijk voor mij dat het hoogste doel voor een christen is God te verheerlijken 

en een discipel te zijn. Twee zaken worden nu heel belangrijk: mijn persoonlijke relatie met Jezus Christus en vrucht 

dragen. 
 

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 15:1-17 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. 
 

15:1-17 

Vraag 1. Welk genre is dit Bijbelgedeelte? Gewoon onderricht, een gelijkenis of een allegorie?  
 

Aantekeningen.  

Een voorbeeld van gewoon onderricht is Johannes 14:15-27.  
 

Een voorbeeld van een gelijkenis is Lukas 10:30-35. 

Een gelijkenis is een aards verhaal met een hemels boodschap. Bijvoorbeeld, de boodschap van de gelijkenis van de 

barmhartige Samaritaan is, “Je bent een naaste voor iemand die je barmhartigheid bewijst.” 
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Voorbeelden van allegorieën in de Bijbel zijn Johannes 10:1-18 en Johannes 15:1-8. Een allegorie is een uitgebreide 

vergelijking en heeft een aantal vergelijkingen. Bijvoorbeeld, in de allegorie van de wijnstok en de ranken, is “de 

wijnbouwer” een symbool voor God de Vader; “de wijnstok” een symbool voor Jezus Christus; “de ranken die vrucht 

dragen” een symbool voor echte christenen; maar “de ranken die nooit vrucht dragen” een symbool voor 

naamchristenen of niet-christenen. Omdat “de wijnstok” en “de ranken” symbolen voor mensen, zijn “de vruchten” 

vooral een symbool van mensen en niet van karaktereigenschappen. De allegorie zegt niet dat Jezus Christus echt een 

wijnstok is waaraan ranken en vruchten groeien. Maar het geeft te kennen dat de relatie tussen Jezus Christus en 

mensen vergeleken kan worden met een wijnstok, ranken en vruchten. In een allegorie moeten we niet elk onderdeel 

willen uitleggen. 
  

 

15:2 

Vraag 2. Wat is de aard van “de vruchten” die christenen moeten dragen? 
 

Aantekeningen. Het woord “vrucht” wordt in de Bijbel met verschillende betekenissen gebruikt. 

• In Matteüs 21:43 “de vruchten van het koninkrijk” (de speciale positie en voorrechten van Gods oudtestamentische 

volk) wordt gegeven aan een volk dat de vruchten daarvan draagt (dat leeft in overeenkomst van zijn positie en 

voorrechten)  

• In Lukas 3:8-14 is de vrucht een verzamelnaam voor “goede werken in overeenstemming met de bekering” (Lukas 

3:8 HSV) (zie Efeziërs 2:10). 

• In Kolossenzen 1:6 is de vrucht van de verkondiging van het evangelie “nieuwe gelovigen”.  

• In Johannes 15:16 is de blijvende vrucht een aanduiding voor “volwassen en functionerende christenen” in 

tegenstelling tot christenen die terugvallen in hun oude leven. Het is een aanduiding voor “discipelen”.  

• In Galaten 5:22-23 is de vrucht van de Geest een verzamelnaam voor “christelijke karaktereigenschappen”.  

• In Hebreeën 12:11 “bestraffing/tucht produceert de vreedzame vrucht van gerechtigheid”  

• In Jakobus 3:17-18 de goede vruchten worden geproduceerd door (zijn het resultaat van) “de wijsheid die van boven 

is”. 
 

Dus, de vruchten die Christus verwacht dat wij dragen zijn: de vrucht van evangelisatie (nieuwe christenen); de vrucht 

van discipelen maken (volwassen christen gelovigen); de vrucht van goede werken (christen daden) en de vrucht van de 

Geest (christen karakter). 
 

 

15:2 

Vraag 3. Waarop duidt het snoeien? 
 

Aantekeningen. Terwijl God in de laatste oordeelsdag de dode en vruchteloze ranken (de ongelovigen: niet-christenen 

en naamchristenen)(Matteüs 13:41) zal verzamelen en op een hoop verbranden, zal Hij de levende en vruchtdragende 

ranken (de gelovigen)(Matteüs 13:38,43) in de finale slotfase van zijn Koninkrijk brengen.  
 

Maar vóór de laatste oordeelsdag is God bezig christenen te snoeien. “Snoeien” is figuurlijk voor berisping, 

terechtwijzing, bestraffing en het toelaten van ontberingen, tegenstand en vervolging: alles met het oog daarop dat 

christenen nog meer vrucht zullen gaan dragen. Echte christenen worden door deze moeilijkheden gevormd en aangezet 

tot verandering en tot het hebben van blijvende invloed op andere mensen. 
  

 

15:3 

Vraag 4. Door welk “woord” zijn de discipelen rein geworden? 
 

Aantekeningen. Het woord dat de discipelen “rein” gemaakt heeft is het woord van het evangelie die leidde tot hun 

wedergeboorte en rechtvaardiging (Jakobus 1:18; 1 Petrus 1:23). De discipelen zijn al echte levende ranken aan de 

wijnstok, dat wil zeggen, oprechte kinderen van God. Nu spoort Jezus hen aan veel vrucht en blijvende vrucht te 

dragen. Natuurlijk leidt het woord van het christelijke onderwijs daarna ook tot heiliging en transformatie (Efeziërs 

5:26). 
  

 

15:4-5 

Vraag 5. Wie zijn de mensen die vrucht dragen? 
 

Aantekeningen. In verse 4 lezen we, “Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit 

zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven.” De mensen die vrucht 

dragen hebben een levende verbintenis met Jezus Christus doordat zij Hem hebben aangenomen in hun hart en leven en 

dagelijks met Hem omgaan. En omdat Jezus Christus in hen blijft, zijn zij waakzaam, ijverig en dragen vrucht met 

volharding.  
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15:6 

Vraag 6. Wie zijn de mensen die geen vrucht dragen? 
 

Aantekeningen. Deze allegorie beschrijft niet het natuurlijke groeiproces van een wijnstok die vroeger een aantal 

groene ranken had die vrucht droegen, maar later uitdroogden, vruchteloos werden, dood gingen en van de wijnstok 

afgesneden werden. Integendeel, deze allegorie is een tekening van twee soorten ranken: “levende ranken die vrucht 

dragen” en “dode ranken die vruchteloos blijven”. De allegorie beschrijft niet de geschiedenis van een dode rank! Wij 

mogen niet onze eigen gedachten en vragen aan het beeld van Jezus toevoegen.  
 

De ranken die vrucht dragen symboliseren echte christenen. Maar de ranken die vruchteloos blijven zijn geen symbolen 

voor mensen die vroeger (echt) geloofden en daarna van het geloof afvallig zijn geworden. De allegorie leert duidelijk 

dat de ranken die verzamelt worden en in het vuur gegooid worden symbolen zijn van mensen die niet leven en nooit 

vrucht hebben gedragen. Zij hebben nooit een innerlijke verbinding met Jezus Christus gehad en hebben nooit eenmaal 

vrucht gedragen, zelfs al stonden zij dichtbij Christus (bijvoorbeeld als lid van een gemeente). Misschien 

identificeerden zij zich met de christenen, waren gedoopt en namen deel aan kerk bijeenkomsten. Daar hoorden zij de 

prediking, maar zij droegen geen vrucht! Hoewel zij dichtbij Christus stonden in de gemeente, waren zij “nooit in 

Christus en Christus nooit in hen”! Zij waren nooit echte christenen (oprechte gelovigen)! Hun relatie met Christus was 

dichtbij, maar puur uiterlijk. Hun relatie was nooit een wedergeboren relatie (Johannes 3:3-8)! De allegorie van de 

wijnstok en de ranken leert niet dat wedergeboren christenen hun verlossing (zaligheid) kunnen verliezen! Zo’n 

onderstelling is tegenstrijdig met het duidelijke onderricht van Jezus Christus in Johannes 5:24 en Johannes 10:28 dat 

een wedergeboren christen het eeuwige leven heeft, nooit verloren zal gaan en niemand hem uit de hand van Christus 

kan roven! De Bijbel bevat geen tegenstrijdige leerstellingen!  
 

Deze allegorie leert dat naamchristenen vruchteloos zullen blijven, maar dat echte christenen altijd vrucht zullen 

dragen! De mensen die vruchteloos blijven zijn mensen de dichtbij Jezus Christus komen, maar Hem niet aannemen. 

Hun relatie met Christus blijft uiterlijk. Zij kunnen wel aan christelijke activiteiten deelnemen, maar omdat Jezus 

Christus niet in hen leeft, dragen zij geen vrucht die betekenis heeft voor de eeuwigheid. Jezus Christus benadrukt de 

verantwoordelijkheid van elke christen die door de verkondiging van het evangelie dichtbij Hem gebracht wordt: als hij 

het Woord van God veronachtzaamt en het licht dat hij ontvangt (Johannes 1:9) verwerpt (Johannes 1:11), dan komt er 

een tijd dat God niet langer in hem werkt. De Heilige Geest zal niet langer met hem twisten (Genesis 6:3) maar stopt 

hem te overtuigen (Johannes 16:9), zijn geweten stopt hem te waarschuwen (Romeinen 2:15), zijn hart wordt verhard en 

hij bekeert zich niet. Uiteindelijk wordt hij verworpen en in de hel geworpen (zie Jesaja 6:9-10; Matteüs 13:11-15; 

Hebreeën 3:7-11; Hebreeën 6:4-8). Het is duidelijk dat zo een mens nooit wedergeboren was! 
 

Voor de wederkomst van Christus is de christelijke Gemeenschap (de Gemeente) als een onderdeel van het Koninkrijk 

van God in haar huidige fase een gemengd gezelschap bestaande uit ware christenen en naamchristenen (Matteüs  

13:24-30,36-43). Deze naamchristenen lijken dikwijls op echte christenen, maar hun hart en leven zijn zij niet 

wedergeboren. Bijvoorbeeld, er zijn naamchristenen die spreken en zich gedragen alsof zij echte christenen zijn 

(Matteüs 7:21-22). Zij zijn onkruid dat lijkt op graan (Matteüs 13:24-30,47). Zij zijn droge en vruchteloze ranken die 

lijken alsof zij tot de wijnstok behoren (Johannes 15:1-6). Zij zijn leden van de kudde die de waarheid verdraaien om 

andere christenen voor hun leer te winnen (Handelingen 20:29-31). Zij zijn valse apostelen die een andere geest 

bezitten, een andere Jezus en een ander evangelie verkondigen dat niet in de Bijbel gevonden wordt (2 Korintiërs 

11:4,13-15). Ze zijn valse broeders die in de gemeente zijn binnengekomen om de waarheid te verdraaien (Galaten  

1:6-9; Galaten 2:4-5).  
 

Zij kunnen mensen zijn die eenmaal verlicht waren door de christelijke boodschap (Johannes 1:9), die zelfs gedoopt 

kunnen zijn en deelnemen aan het Avondmaal, die de prediking van Gods Woord horen en de kracht van de komende 

wereld proeven (in kort: deelgenoot zijn van wat de Heilige Geest in de Gemeente doet) en toch daarna afvallig worden. 

Zij smaden de Geest van de genade (Hebreeën 10:29) door hun harten te verharden wanneer zij de Heilige Geest horen 

spreken (Hebreeën 3:7-8) en willens en wetens zondigen nadat zij de kennis van de waarheid ontvangen hebben 

(Hebreeën 10:26). Voor henzelf kruisigen zij de Zoon van God opnieuw en maken Hem openlijk te schande (door hun 

ongeloof, ongehoorzaamheid en goddeloos gedrag)(Hebreeën 4:2,6). Wanneer hun leven doorgaat waardeloze dorens 

en distels voort te brengen, bewijzen zij wat zij altijd geweest waren: geen echte ranken aan de wijnstok, maar droge en 

dode ranken die verwerpelijk zijn, dichtbij de vervloeking zijn. Uiteindelijk zullen zij verbrand worden (Hebreeën  

6:4-8). Alleen wanneer zulke mensen echt wedergeboren worden, zal God hen volkomen vergeven (Hebreeën 8:10-12) 

en zullen zij vrucht dragen.  
 

 

15:5,7 

Vraag 7. Wat betekenen de woorden “in Christus blijven”? 
 

Aantekeningen. Vers 7 zegt, “Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal 

gebeuren.” “In Christus blijven” is onlosmakelijk verbonden met “de woorden van Christus in de christen blijven”. Vers 

9-10 zegt, “Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt.” “In de liefde van Christus 

blijven” is onlosmakelijk verbonden met “zijn geboden houden”. Hoewel Christus de eerste is die zijn woorden tot elk 

christen spreekt en de eerste is die de christen liefheeft, blijf de christen verantwoordelijk om te reageren op het woord 
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en de liefde van Christus. De christen moet zich beijveren om een persoonlijke relatie met Christus te hebben en zijn 

woorden te gehoorzamen. Hij moet Jezus Christus liefhebben met zijn hele hart, ziel, verstand en kracht en doen wat 

Christus zegt. Als een christen Jezus Christus niet liefheeft of zijn woorden niet gehoorzaamt, dan blijkt hij een droge 

en dode rank te zijn die verzameld en in het vuur geworpen zal worden.  
 

 

15:7 

Vraag 8. Wat is het verschil tussen de uitdrukkingen: “christenen die in de woorden van Christus 

blijven” en “de woorden van Christus die in christenen blijven”? 

Aantekeningen. Johannes 8:31-32 leert dat ware discipelen van Jezus Christus zich aan de Bijbel houden. Echte 

discipelen van Jezus Christus horen, lezen, bestuderen, overdenken en leren Gods Woord van buiten. In kort, zij doen 

wat de Bijbel zegt en geven de boodschap van de Bijbel door aan anderen.  
 

Johannes 15:7 leert dat de woorden van Jezus Christus iets in de ware discipelen doen. De woorden van Jezus Christus 

veranderen en bepalen echte discipelen. Echte discipelen van Jezus Christus laten toe dat de woorden van Jezus 

Christus hun gedachten en overtuigingen, hun motieven en verlangens, hun houdingen en gevoelens en hun spreken en 

handelen (gedrag) beïnvloeden en beheersen. In het kort, de woorden van de Bijbel veranderen (transformeren) de 

discipelen! 
   

 

15:7 

Vraag 9. Welk verband is er tussen de woorden van Christus en gebed? 
 

Aantekeningen. Vers 7 zegt, “Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal 

gebeuren.” Als een christen toelaat dat de woorden van Jezus Christus zijn leven beheersen, zal hij ervaren dat veel van 

zijn gebeden beantwoord worden (1 Johannes 5:14). Dit is een geweldige belofte! 
 

 

15:8 

Vraag 10. Wat hoort de mate van vruchtbaarheid te zijn? 
 

Aantekeningen. Volgens vers 5 en vers 8 worden christenen verwacht “veel vrucht” te dragen. Zij zullen veel vrucht 

dragen als zij in Christus blijven en Christus in hen blijft. Dat is het resultaat wanneer God de Vader hen snoeit, dat wil 

zeggen, berispt, bestraft, terechtwijst en hen discipline en volharding leert door ontberingen en moeilijkheden (Johannes 

15:2). Dat is ook het resultaat wanneer Christus hen uitzendt om “blijvende vrucht” te dragen (Johannes 15:16). 

Volgens de gelijkenis van de zaaier in Matteüs 13 dragen christenen dertigvoudig, zestigvoudig en zelfs honderdvoudig 

vrucht!  
 

De redenen waarom sommige christenen meer vrucht dragen dan anderen kunnen de volgende zijn:  

• Zij zijn meer berouwvol, vertrouwend, loyaal, ijverig, moedig, zachtmoedig, enz. dan anderen in de wijze waarop zij 

op de woorden van God reageren.  

• Zij zijn productiever in hun bediening van evangelisatie en discipelen maken dan anderen.  

• God heeft hen andere persoonlijkheden, geestesgaven en omstandigheden in hun leven gegeven, waarvan Hij de 

enige Gever en de enige Rechter is.  
 

 

15:9-12 

Vraag 11. Hoe kunnen christenen elkaar liefhebben? 
 

Aantekeningen. Vers 1-11 wordt samengevat met de woorden: “Blijf in Christus en in zijn liefde.” En vers 12-17 wordt 

samengevat door de woorden, “Heb elkaar lief.” Daarom is het duidelijk dat christenen alleen elkaar lief kunnen hebben 

als zij in Christus en zijn liefde blijven. Alleen wanneer christenen zich beijveren een persoonlijk relatie met Christus te 

hebben en zijn woorden te gehoorzamen, zal Christus hen het vermogen geven elkaar lief te hebben! In Markus  

12:30-31 geeft Jezus Christus aan christenen het gebod God lief te hebben en hun naaste lief te hebben als henzelf. 

Maar in Romeinen 5:5 stort God door zijn Heilige Geest zijn liefde uit in de harten van gelovigen. Dus, als God een 

bevel aan christenen geeft, geeft Hij hen ook het vermogen om dat bevel uit te voeren! God beveelt liefde, maar schenkt 

ook de liefde waarmee wij kunnen liefhebben! 
 

 

15:10,14 

Vraag 12. Welk verband is er tussen gehoorzaamheid en liefde? 
 

Aantekeningen. De praktische manier om in Christus, in zijn liefde en in zijn vriendschap te blijven is om zijn woorden 

te gehoorzamen! Maar wij christenen moeten wel beseffen dat onze liefde niet het eerst kwam. Jezus Christus had ons 

eerst lief door gehoorzaam te worden aan Gods plan om zondaars te redden en voor ons te sterven. Daarna zond Jezus 

Christus iemand naar ons om ons het evangelie te vertellen. Toen wij in Jezus Christus gingen geloven, heeft Hij zijn 

Heilige Geest en zijn liefde in ons hart uitgestort. Met de liefde van Christus in ons WILLEN wij de woorden van 
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Christus gehoorzamen, KUNNEN wij de woorden van Christus gehoorzamen en ZULLEN wij de woorden van Christus 

gehoorzamen!  
 

Door de woorden van Christus te gehoorzamen schept Christus een grotere liefde voor Hem in ons. Zo begint een 

nieuwe en grotere cyclus van liefde en gehoorzaamheid! De liefde van Christus schept liefde in ons hart. Ons liefde 

leidt tot gehoorzaamheid. Ons gehoorzaamheid maakt dat Christus nog meer liefde in ons hart schept. En onze grotere 

liefde leidt tot nog grotere gehoorzaamheid! Enz. enz. 
 

 

15:13 

Vraag 13. Wat is de “grotere liefde”? 
 

Aantekeningen. Vers 12-13 zegt, “Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen 

grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.” De grootste liefde legt zijn leven af voor de ander. Jezus Christus 

had ons lief met deze grotere liefde toen Hij aan het kruis in onze plaats stierf. Zijn liefde was volkomen onzelfzuchtig 

en zelfopofferend. Zijn liefde redde ons van de zonde en de dood. Zijn liefde maakt dat wij de beste mensen worden die 

wij ooit kunnen worden! Dit is de grotere liefde.  
 

Nu beveelt Jezus Christus ons om anderen lief te hebben met deze grotere liefde. Christenen horen elkaar onzelfzuchtig 

en zelfopofferend lief te hebben. Dat is een liefde die een ander helpt om het allerbeste te worden voor God en voor 

mensen. Natuurlijk sterven wij niet aan het kruis in de plaats van anderen. Maar wij kunnen ons leven op een 

onzelfzuchtige en zelfopofferende wijze inzetten en zelfs afleggen voor anderen. Dit is de grotere liefde!  
 

 

15:16 

Vraag 14. Wat is het verband tussen gebed en invloed hebben? 

Aantekeningen. Vers 16 zegt, “Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg 

te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven.” Een echte 

christen bidt dat hij vrucht mag dragen en hij zal vrucht dragen als een antwoord op zijn gebed. Als Jezus Christus ons 

christenen uitzendt om blijvende vrucht te dragen, dan beseffen wij dat wij alleen blijvende vrucht kunnen dragen in 

afhankelijkheid van de kracht, wijsheid en liefde van Jezus Christus. Daarom bidden wij christenen voor moed en 

gehoorzaamheid om naar andere mensen uit te gaan en voor wijsheid en liefde om deze mensen te helpen om blijvende 

vrucht te worden. Jezus Christus belooft ons dat Hij onze gebeden zal beantwoorden!  
 

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 

15:1-17.  

Overweeg. WELK 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 15:1-17.  
 

15:1. Wees helemaal overtuigt dat er geen ander Verlosser is dan Jezus Christus! Hij is de enige Ware Wijnstok.  

15:2. Laat God de Vader toe om in je leven te snoeien opdat je nog meer vrucht mag dragen.  

15:3. Geloof in het evangelie waardoor je gerechtvaardigd ben. Blijf in steeds meer woorden in de Bijbel geloven 

zodat je nog meer rechtvaardig en heilig wordt.  

15:4-5. Wees diep overtuigd dat je alleen veel en blijvende vrucht kan dragen in een blijvende persoonlijke relatie met 

Jezus Christus. 

15:6. Help mensen die naar de gemeente komen Jezus Christus in hun hart en leven aan te nemen (2 Korintiërs 

13:5). 

15:7. Laat de woorden van Christus elk gebied in je leven gaan beheersen en je zo veranderen.  

15:7. Geloof dat er twee belangrijke voorwaarden zijn alvorens God je gebeden beantwoord. Je hoort een 

persoonlijke relatie met Jezus Christus te hebben en de woorden van Jezus Christus (de Bijbel) moeten je leven 

beheersen.  

15:8. Besef dat een eigenschap van een discipel is dat hij veel vrucht draagt. Wijd je toe om een discipel van Jezus 

Christus te worden.  

15:9-10. Blijf voortdurend in een relatie van liefde met Jezus Christus door zijn woorden te gehoorzamen (Johannes  

14:21,23). 

15:11. De christelijke blijdschap is niet een gevolg van succes in het leven, maar is de vrucht van een persoonlijk 

relatie met Christus, gehoorzaamheid aan zijn woorden en beantwoorde gebeden.  



© 2016 DOTA Handleiding 1 Les 12. Hoe draag ik vrucht 7 

13. Beoefen de grotere liefde. Dat doe je door je leven af te leggen voor je vrienden. 

15:14. Wees een vriend van de Heer Jezus Christus door zijn woorden te gehoorzamen (Jakobus 4:4). 

15:15. Deel wat je van Jezus Christus leert met je vrienden.  

15:16. Neem het initiatief, ga en maak mensen uit alle volken discipelen van Jezus Christus (Matteüs 28:18-20). 

15:16. Geloof dat wanneer je in de grote opdracht (Matteüs 28:18-20) betrokken bent, Jezus Christus je gebeden zal 

beantwoorden!  
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes 15:1-17.  
 

Ik vraag God voor de genade om mijn persoonlijke relatie met Hem te blijven ontwikkelen. Ik wil elke dag genoeg tijd 

geven om zijn woorden te lezen en te bestuderen en na te denken hoe ze uit te voeren. Ik ben ervan overtuigd dat 

gehoorzaamheid aan de woorden van Christus zal leiden tot een groter liefde voor Christus en tot het dragen van meer 

vrucht. 
 

Ik vraag God om genade om meer en blijvende vrucht te dragen. Jezus Christus heeft mij gered en tot een rank in zijn 

wijnstok gemaakt. Zijn leven vloeit in mij door zijn Geest in mijn lichaam en dat alleen kan mij vruchtbaar maken. Ik 

verlang meer en blijvende vrucht te dragen. Daarom blijf ik mijn persoonlijke relatie met Hem ontwikkelen door zijn 

woorden te gehoorzamen, door gebed en zijn kinderen lief te hebben.  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

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

Johannes 15:1-17.  

(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)                                       [VOORBEDEN] 

BIDDEN VOOR ANDEREN 

 

Als er tijd is ga door met bidden in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor de 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 laat de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om een persoonlijke toepassing te maken. 

2. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Johannes  

    15:1 – 18:27. Maak gebruik van je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid methode.  

3. Memorisatie. Repeteer serie A: “Zekerheden”. (1) Zekerheid van verlossing. Johannes 10:28, (2) Zekerheid van  

    gebedsverhoring. Johannes 16:24, (3) Zekerheid van overwinning. 1 Korintiërs 10:13, (4) Zekerheid van vergeving.  

    1 Johannes 1:9. (5) Zekerheid van Gods leiding. Spreuken 3:5-6. Maak het een gewoonte vijf weken lang elke dag je  

    laatste 5 Bijbelverzen die je uit het hoofd geleerd hebt te repeteren. 

4. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

5. Houd je notities bij. Deze keer over stille tijd, memorisatie en Bijbelstudie.  

 


