GEMEENTE.
1

LES 4

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.
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UITWISSELEN (20 minuten)

[STILLE TIJDEN]
MARKUS 11:20 - 14:72

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt
(Markus 11:20 - 14:72). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat
hij vertelt. Maak aantekeningen.
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MEMORISATIE (5 minuten)

[CHRISTELIJK KARAKTER]
(4) ROMEINEN 4:20-21

Repeteer twee aan twee.
(4) Geloof. Romeinen 4:20-21. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd versterkt
in zijn geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat
beloofd was.
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BIJBELSTUDIE 85 minuten)

[EVANGELIE VAN JOHANNES]
JOHANNES 1:1-18

Het doel van samen als kleine groep Bijbelstudie doen is om samen te groeien in je relatie met Christus en met elkaar
Het is om elkaar te helpen kennis en begrip van de Bijbel te verwerven en de waarheden van de Bijbel toe te passen.
Daarom is het belangrijk dat de groepsleden elkaar aansporen om deel te nemen aan de Bijbelstudie en bespreking
daarvan. De bijdrage van elk groepslid is belangrijk. Niemand moet zich ongemakkelijk voelen als wat hij zegt niet
helemaal (theologisch) correct is. De groepsleider moedigt de groepsleden aan samen de waarheden in de Bijbel te
ontdekken en te bespreken. Elk groepslid moet ervaren dat de anderen luisteren als hij aan het woord is, dat zij hem
serieus nemen en helemaal accepteren. De groepsleden wedijveren niet met elkaar wie de meeste Bijbel kennis heeft,
maar hebben elkaar lief door elkaar aan te sporen vrijmoedig deel te nemen en te groeien.
Het voorbeeld van de vijf stappen methode van Bijbelstudie over Johannes 1:1-18 is ontworpen om de groepsleider te
helpen zich goed voor te bereiden voor de Bijbelstudie met zijn groep. Ook geeft het antwoorden op een aantal
moeilijkere vragen uit dat Bijbelgedeelte. Toch is het waarschijnlijk dat je groep andere waarheden zal ontdekken en
andere vragen zal stellen als die hier beneden genoemd worden.
Maak gebruik van de vijf stappen methode en doe samen Bijbelstudie uit Johannes 1:1-18.
Introductie. Johannes 1 tot 12 vertelt over de openbare bediening van Jezus Christus. Hij openbaart Zichzelf in steeds
wijdere kringen, maar wordt uiteindelijk toch verworpen. Johannes 1:1-14 beschrijft de heerlijkheid van het Woord van
God in het begin nog vóór de schepping, bij de schepping, ná de zondeval en bij Zijn menswording, toen God de
menselijke natuur in Christus aangenomen heeft. Johannes 1:15 tot 2:12 beschrijft het Woord, Jezus Christus, Die
Zichzelf openbaart aan Johannes de Doper en Zijn eerste discipelen.
STAP 1. LEES.

GODS WOORD

Lees. We gaan Johannes 1:1-18 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.
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Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen
dan deze.
1:12-13

Ontdekking 1. Een kind van God worden.

Johannes 1:12-13 zegt, “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een
man, maar uit God geboren zijn.” Deze woorden leren mij hoe ik een kind van God kan worden.
Een kind van God worden is een soevereine daad van God. De Bijbel leert dat ieder mens die oprecht in Jezus Christus
gelooft “uit God geboren” is (Johannes 1:12-13). Als iemand gelooft, wordt hij een kind van God (dat wil zeggen: hij
wordt wedergeboren).
• niet door zijn natuurlijke afkomst (Grieks: “bloed”), dat wil zeggen, zijn nationaliteit, bv. uit Abraham (zie Johannes
8:31-59; Lukas 3:8; Galaten 3:11,28).
• niet door de fysieke (seksuele) drang van zijn ouders (Grieks: “de wil van het vlees) (Johannes 3:6)
• niet door zijn eigen vrije wil of besluit (Grieks: “de wil van een man/mens”) (Romeinen 8:7-8; 9:11,16).
maar alleen door uit God geboren te zijn (Grieks: egennéthésan) (aoristus, passief) (Johannes 3:3-8; Johannes 17:2;
Romeinen 8:29-30; Efeziërs 1:4-5.
Iedereen die het evangelie hoort, kan een kind van God worden. Hoewel Jezus Christus de wereld geschapen heeft en
zelfs in de wereld tussen mensen leefde, hebben veel mensen Hem niet verwelkomd. Toch waren er velen die Hem
verwelkomen. Hij vervulde de profetie in Lukas 2:34, “Dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël”
maar volgens 1 Petrus 2:6-8 ook in de rest van de wereld. “Hij is een teken dat tegengesproken zal worden, opdat de
overwegingen uit veel harten openbaar worden.” Wanneer Johannes zegt, “Allen die Hem aangenomen hebben”, dan
bedoelt hij van welk volk in de wereld dan ook. Jezus Christus kwam niet alleen om Joden te verlossen, maar om
mensen uit elk volk en elke taal in de wereld te verlossen.
Alleen mensen die in Jezus Christus geloven worden kinderen van God. Om in Jezus Christus te geloven betekent in
Hem te geloven zoals Hij Zich in de Bijbel heeft geopenbaard (en niet zoals andere godsdiensten Hem voorstellen). De
mens die deze waarheid in zijn hart “gelooft”, zal Jezus Christus (de Geest van Jezus Christus) in zijn hart en leven
aannemen. Hem “aannemen” betekent Hem verwelkomen, Hem openlijk als Verlosser erkennen en belijden en met zijn
innerlijke en uiterlijke leven in bezit nemen.
Jezus geeft hen macht (of recht) kinderen van God te worden. Joden noemen zichzelf graag ‘kinderen van Abraham”,
maar gelovigen in Jezus Christus ontvangen het recht en het vermogen van Jezus “kinderen van God” te zijn!
Kinderen van God “te worden” betekent niet dat zij pas in de toekomst kinderen van God worden. Het betekent dat zij
nu al kinderen van God zijn door een onmiddellijke daad van God die wedergeboorte in de Bijbel heet. Zij zijn
gerechtvaardigd, zij zijn volkomen vergeven en zij hebben het eeuwige leven. Hun positie (staat) is dat zij kinderen van
God zijn.
Maar het betekent ook dat zij met een proces van heiliging zijn begonnen, een groeiproces, waarin zij steeds meer gaan
lijken op kinderen van God (2 Korintiërs 3:18). De hoogste werkelijkheid van een kind van God worden heet
verheerlijking. Dan zijn de gelovigen in hun menselijke geest (1 Johannes 3:1-3) en in hun menselijke lichaam
(Filippenzen 3:20-21) helemaal gelijkvormig aan Jezus Christus geworden.
1:16-17

Ontdekking 2. Het werkelijke onderscheid tussen de wet en de genade.

Johannes 1:16-17 zegt, “Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door
Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.” “De wet” in het Oude Testament
bestond uit de morele wet, de ceremoniële wet en de burgerlijke wet. Er was niets fout met deze wet. God had deze wet
aan Mozes gegeven. Het doel van de wet was om mensen voor te bereiden de Messias, Jezus Christus, te ontvangen.
• Enerzijds openbaarde de wet de zonden en verloren toestand van de mens.
• Anderzijds was de wet een schaduw van Gods verlossing.
Maar er waren twee dingen die de wet niet kon doen.
• De wet bracht geen genade om de zonden van mensen te vergeven en hen in hun nood (behoefte) te helpen.
• De wet bracht ook niet de waarheid in de zin van de werkelijkheid van de schaduwen (typen, illustraties) waarheen
ze wezen. Bijvoorbeeld, de wet openbaarde niet de werkelijke aard van de oudtestamentische tempel, priesterdom,
offeranden, enz. die typen (illustraties) waren van nieuwtestamentische werkelijkheden (Kolossenzen 2:17;
Hebreeën 10:1)!
Alleen Jezus Christus heeft door Zijn dood en opstanding
• enerzijds “de genade die zonden vergeeft” verdiend en mogelijk gemaakt
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• en anderzijds door de wet te vervullen “de waarheid of ware aard van Gods verlossingsplan” (de werkelijkheid)
geopenbaard (bijvoorbeeld, Zijn zoenoffer aan het kruis was de vervulling van alle oudtestamentische offeranden).
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 1:1-18 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.
Vraag 1. Wie is “het Woord” en wat heeft Hij gedaan?
Aantekeningen.

“Het Woord” is een belangrijk Naam voor Jezus Christus.
(1) Jezus Christus wordt ‘het Woord’ genoemd omdat Hij God zichtbaar openbaart (uitdrukt).

Wanneer we spreken, drukken onze woorden onze onzichtbare gedachten uit. Zo drukt Jezus Christus de innerlijke
gedachten en het onzichtbare wezen van God aan mensen uit. Jezus Christus is de zichtbare openbaring van de
onzichtbare God binnen de beperkte grenzen van menselijke woorden en de menselijke schepping (bestaan) op de aarde
(Kolossenzen 1:15). Alleen Jezus Christus was aanwezig bij God in de hemel en kent Zijn gedachten, plannen en
woorden. Hij openbaart aan ons wat wij behoren te weten over God en Zijn plan. “Niemand kent de Zoon dan de Vader,
en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren” (Matteüs 11:25-27).
(2) Jezus Christus is God.

Het Evangelie van Johannes benadrukt dat Christus niemand minder dan God is (Johannes 1:1-3; zie 1 Johannes 5:20;
Romeinen 9:5; Hebreeën 1:3). Hij bestaat van alle eeuwigheid en heeft dezelfde natuur als God de Vader (zie
Handleiding 2, supplement 8 “De aard van God en de Zoon van God).
(3) Jezus Christus was altijd bij God.

Hij werd nooit geschapen. Om hierop de nadruk te leggen gebruiken vers 1 en 2 onvoltooide tijden van de
werkwoorden! Hij bestaat voortdurend van alle eeuwigheid. Hij bestaat altijd in de nauwst mogelijke gemeenschap en
de meest intieme relatie tot God de Vader. Hij bestaat van alle eeuwigheid in onderscheid van God de Vader.
Dus het Evangelie van Johannes benadrukt drie waarheden over Jezus Christus:
• Hij is waarachtig God
• Hij bestaat van alle eeuwigheid
• en Hij heeft een onderscheidend persoonlijkheid van God de Vader met Wie Hij in een relatie van liefde en
voortdurende omgang verkeert.
(4) Jezus Christus heeft het universum geschapen.

Om de nadruk te leggen op het feit dat Christus alles zonder uitzondering geschapen heeft, gebruikt vers 3 de aoristus
en perfectum tijden: “Door Hem is alles voor eens en voor altijd geworden (aoristus). Zonder Hem is niets geworden
(aoristus) dat nu bestaat (perfectum of voltooid tegenwoordige tijd). Jezus Christus heeft het universum met zijn
ontelbare sterren, de zon, de maan, de aarde (zie Genesis 1:1) en ook de mens geschapen (zie Genesis 1:27).
1:4-5

Vraag 2. Wat betekent: Jezus is “het leven” en “het licht”?
Aantekeningen.

“In Hem was het leven en het leven was het licht van de mensen” (Johannes 1:4). Jezus Christus wordt “het leven”
genoemd omdat Hij de attributen (eigenschappen, kenmerken) van God belichaamt. Hij is God. En Hij wordt “het licht”
genoemd omdat Hij deze attributen van God zichtbaar openbaart. Jezus Christus openbaart God zichtbaar aan mensen.
Om de nadruk te leggen op het feit dat “het leven” van alle eeuwigheid in Christus was, gebruikt vers 4 de onvoltooid
verleden tijd: “was”. De uitdrukking “leven” verwijst naar de volledigheid van Gods wezen, naar Zijn heerlijke
attributen (eigenschappen, kenmerken) als bijvoorbeeld Zijn absolute waarheid, almacht, alomtegenwoordigheid,
heiligheid, liefde, soevereiniteit, enz. Dit “leven” is de bron voor al het geschapen leven en voor al het geestelijke leven.
Het is de grond voor de algemene openbaring en de speciale openbaring van God aan mensen.
Wanneer dit leven zichtbaar gemanifesteerd wordt, wordt het “licht” genoemd! Dus is Jezus Christus de zichtbare
openbaring (uitdrukking) van de onzichtbare God en Gods attributen (goddelijke eigenschappen) (zie Johannes 14:9;
Kolossenzen 1:15). Alleen door Jezus Christus kunnen we God kennen en Zijn liefde ervaren. In het Oude Testament
scheen Christus als Licht in de profetieën, de beloften en de illustraties (schaduwen) die mensen uitnodigde.
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Bijvoorbeeld, het paaslam wees vooruit naar het zoenoffer van Christus dat de verbolgenheid van God tegen de zonde
wegneemt. De dagelijkse bloedofferanden in de tempel wezen vooruit naar het bloed van Christus aan het kruis dat de
zondaar van alle ongerechtigheid reinigt. “Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats” (Hebreeën
9:22). De slang die in de woestijn aan een paal omhoog geheven werd, wees vooruit naar Christus Die op het kruis
omhoog geheven werd. Christus verschijnt niet alleen zichtbaar gedurende de oudtestamentische periode, maar ook
gedurende de nieuwtestamentische periode. Hij zei, “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. Elk houding, woord
en daad van Christus openbaart het onzichtbare wezen van God.
1:9

Vraag 3. In welk opzicht wordt ieder mens verlicht?
Aantekeningen.

Wanneer een mens het evangelie hoort, verlicht Christus hem. Christus geeft hem een bepaalde mate van inzicht in
geestelijke zaken. De mens beseft dat God echt bestaat. Of hij beseft dat hij in de duisternis leeft (in een of ander afgod
gelooft of in een of ander slavernij leeft) en een Verlosser nodig heeft. Of hij ontdekt dat God een weg van verlossing
aanbiedt voor iedereen die gelooft.
Maar dit alles weten, begrijpen of beseffen leidt nog niet noodzakelijk tot verlossing! Het tekstverband leert dat niet
ieder mens verlost (behouden) wordt.
• Vers 5 zegt dat niet ieder mens het Licht “begreep” of “aangreep” (in bezit nam)1.
• Vers 10 zegt dat niet ieder mens het Licht “herkent” of “erkent” (HSV: kent)2.
• En vers 11 zegt dat niet ieder mens het Licht “verwelkomt” of “aanneemt”3.
Er zijn mensen die het evangelie horen, maar niet aannemen omdat zij er de voorkeur aan geven om in de duisternis te
blijven leven (Johannes 3:19-21). Maar door Gods soevereine genade zijn er andere mensen die Jezus Christus als hun
Verlosser aannemen en gered (behouden) worden (Johannes 1:12-13; 1 Johannes 5:11-13). Het evangelie van Johannes
leert niet een algemene verzoening (de leer dat iedereen behouden wordt). Maar het leert wel zekerheid van verlossing,
namelijk, dat ieder mens die verlost wordt, ook verlost blijft!
1:10

Vraag 4. Wat wordt bedoeld met het woord “de wereld”?
Aantekeningen.
Het woord “wereld” (Grieks: kosmos) heeft de volgende verschillende betekenissen in het Evangelie van Johannes:
(1) De wereld als het geordende universum.
(Johannes 1:10a,b; 17:5,24). De aarde (Johannes 21:25).
(2) De wereld als het theater van de menselijke geschiedenis.

Het is het rijk van de mensheid, de mensen op aarde, de mensheid (Johannes 1:9, 10c; 3:19; 9:39; 11:27; 12:46; 14:31;
16:21,28; 17:18; 18:36-37).
(3) De wereld als het algemene publiek.

(Johannes 7:4; 14:22).

(4) De wereld als de verloren mensen.

Deze wereld is vervreemd van het leven van God, beladen met zonden, onderhevig aan Gods rechtvaardige oordeel, die
verlossing nodig hebben (Johannes 1:10c; 3:19). Deze betekenis gaat vaak over in de betekenis onder 6.
(5) De wereld als mensen uit alle volken.

Het is de wereld van de verloren mensen (zoals in Johannes 3:19, met de additionele gedachte) zonder onderscheid naar
ras, nationaliteit of taal (Johannes 4:42) en zonder te impliceren dat het verwijst naar elk individu (Johannes 1:29; 3:16;
3:17; 4:42; 6:33,51; 8:12; 9:5; 11:52; 12:32; 1 Johannes 2:2; 4:14-15). Johannes zegt dat Jezus het Lam van God is dat
de zonde van de wereld wegneemt. Hier kan de betekenis niet “elk individu die ooit in de wereld geleefd heeft”
betekenen, omdat de Bijbel niet leert dat alle mensen behouden worden. Ook Johannes 3:16 heeft deze betekenis en
zegt dat God mensen uit elke stam, volk en taal in de wereld liefheeft, zonder te impliceren dat Hij naar elk individu
verwijst (zie Psalm 5:4-6; 11:5; Lukas 14:26; Romeinen 1:18; 9:13; Hebreeën 1:9; Jakobus 4:4).
(6) De wereld als het gebied van het kwaad.

Het is de wereld van verloren mensen die het kwade doen en openlijk vijandig zijn tegen God, Christus en de christenen
(Johannes 7:7; 8:23; 12:31; 14:17,30,31; 15:18; 17:9,14-16,25; 1 Johannes 5:19).
(7) De wereld als al Gods uitverkorene mensen.

Al Gods uitverkoren mensen uit alle volken (Johannes 4:42; 1 Johannes 4:14).
Het is dus belangrijk te beseffen dat een woord in de Bijbel als “wereld” verschillende betekenissen kan hebben!

1

Grieks: katalambanó
Grieks: ginoskó
3
Grieks: paralambanó
2
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1:14

Vraag 5. Wat betekent het woord “vlees”?
Aantekeningen.

Het woord “vlees” heeft ook verschillende betekenissen in het Evangelie van Johannes.
(1) Vlees als een mens.

Johannes 1:13-14. Johannes zegt dat “een gelovige niet uit vlees, maar uit God geboren is”. Hier betekent “vlees” de
mens of de menselijke natuur zonder enige negatieve ethische waarde. Wedergeboorte is van het begin tot het einde niet
een werk van de mens, maar van God! Ook in Johannes 1:14 zegt Johannes dat Jezus “vlees” werd, dat wil zeggen, dat
Hij de zwakke menselijke natuur heeft aangenomen. Hoewel Hij zondeloos was, droeg Hij de vloek van de menselijke
zonde totdat Hij met Zijn dood verzoening voor de zonde heeft gemaakt. Tot dan toe was Hij onderworpen aan de
zwakke menselijke natuur, aan vermoeidheid, honger, dorst, pijn, ellende en de dood (zie
1 Korintiërs 15:50)
(2) Vlees als de zondige menselijke natuur.

Johannes 3:6. Jezus zegt, “Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.” Hier betekent
“vlees” de menselijke natuur als het toneel en de drager van de zondige begeerten; het drukt de mens uit zoals hij van
nature is. Paulus gebruikt het veel in deze zin.
(3) Vlees als het plaatsvervangende zoenoffer van Christus.

Johannes 6:51-56. Jezus zegt, “Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen
leven in uzelf”. Hier spreekt Jezus over Zijn plaatsvervangend zoenoffer aan het kruis dat een gelovige moet “eten”, dat
wil zeggen, in geloof moet accepteren (tot zich moet nemen) om het eeuwige leven te beërven.
(4) Vlees als de uiterlijke voorkomst of menselijke standaard.

Johannes 8:15. Jezus zegt dat de Farizeeën “naar het vlees oordeelt”. Hier betekent “vlees” het uiterlijke voorkomen of
de menselijke standaarden.
1:14,18

Vraag 6. Hoe moeten wij de uitdrukking “de Eniggeboren Zoon van God” verstaan?
Aantekeningen.

De uitdrukking “de Eniggeboren Zoon” is geen verwijzing naar iets in deze geschapen wereld. Het verwijst niet naar
een of ander “begin” in het verleden. Het is een uitdrukking voor het metafysische, ontologische, eeuwige en
trinitarische wezen van Jezus Christus.4
Johannes 3:16 bewijst dat Hij de Eniggeboren Zoon van God was vóór dat Hij de menselijke natuur aannam. Johannes
1:18 in de oudste en beste handschriften in het Grieks zegt dat Christus “de Eniggeboren God” (in plaats van
Eniggeboren Zoon) is. Omdat God eeuwig is, verwijst de uitdrukking naar het eeuwige, metafysische, ontologische en
trinitarische zoonschap van Christus. Hij is de Zoon van God van alle eeuwigheid tot alle eeuwigheid. Van alle
eeuwigheid bestaat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in deze unieke relatie tot elkaar.
Er bestaat maar “één (unieke) God” (Markus 12:29) en ook maar “één (unieke) naam van God” (Matteüs 28:19). Zijn
wezen is “Geest” (Johannes 4:24; Romeinen 8:9-10) en Zijn wezen kan dus niet in een getal uitgedrukt worden. En toch
openbaarde deze ene (unieke) God Zichzelf als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest (Matteüs 28:19).
God openbaart aan ons dat er een innerlijke onderscheiding in het goddelijke wezen bestaat die ons begripsvermogen te
boven gaat, maar waaraan we ons wel gehoorzaam moeten onderwerpen. Niemand in welke godsdienst dan ook kent
God de Vader dan alleen God de Zoon en de mensen aan wie God de Zoon het wil openbaren (Matteüs 11:25-27;
Johannes 10:15; 17:25-26). Daarom staat er: “Jezus Christus heeft Hem (God) doen kennen”. Het woord “doen kennen”
(Grieks: exégésató) betekent: “uitgelegd”, “verklaard”.
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
1:1-18.
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.)
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Zie handleiding 2, supplement 8. “De aard van God en de Zoon van God”
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1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Johannes 1:1-18.
1:12.
1:13.
1:16.
1:17.
1:18.

Het is niet genoeg om alleen maar kennis over Jezus Christus te hebben. Een mens moet Hem in zijn hart en
leven aannemen, verwelkomen.
Een mens die Jezus Christus aanneemt, is wedergeboren!
Volhard om uit de volheid van Zijn genade te leven.
De werkelijke betekenis van de oudtestamentische illustraties (typen) als tempel, bloedoffers en sabbat wordt
in Jezus Christus in het Nieuwe Testament geopenbaard.
Jezus Christus openbaart en verklaart de onzichtbare God zichtbaar aan de mensen

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes 1:1-18.
Ik wil mensen helpen om Jezus Christus te kennen en in hun hart en leven aan te nemen. Johannes 1 waarschuwt al dat
er veel mensen in de wereld zijn die de duisternis boven het licht verkiezen. Ze verwelkomen Christus niet. Zij
erkennen Christus niet, maar verloochenen Hem. Zij nemen Hem niet aan, maar verwerpen Hem. Maar Jezus Christus
belooft dat wie Hem dan ook aanneemt op dat moment een kind van God wordt en voor de rest van zijn leven steeds
meer op Christus gaat lijken.
Ik wil niet naar de wet, maar naar de genade en waarheid leven. Religieuze mensen denken dat zij door het houden van
de wet (de thora, de sharia) gerechtvaardigd (vergeven) zullen worden. Maar het Johannes Evangelie leert dat mensen
alleen behouden worden door Jezus Christus en Zijn volbrachte verlossingswerk in hun hart en leven aan te nemen.
STAP 5. BID.

REACTIE

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in
Johannes 1:1-18.
(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.)
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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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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 1:1-18 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 Markus 15:1 – 16:20
en 1 Korintiërs 1. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte
aantekeningen.
4. Memorisatie. (5) Nederigheid: Filippenzen 2:3-4. 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.
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