GEMEENTE.
1

LES 8

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]
1 KORINTIËRS 9 - 12

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt
(1 Korintiërs 9 - 12). 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) [SLEUTELVERZEN IN JOHANNES]
(2) Johannes 1:16

Repeteer twee aan twee:
(2) Johannes 1:16. “En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade”.
BIJBELSTUDIE (85 minuten)

[EVANGELIE VAN JOHANNES]
JOHANNES 2:1-25

Introductie. Johannes 2:1-11 beschrijft hoe Jezus Christus Zichzelf openbaarde aan Zijn eerste discipelen. Johannes
2:12-25 beschrijft hoe Jezus Christus Zichzelf openbaarde aan de schare in Jeruzalem.
STAP 1. LEES.

GODS WOORD

Lees. We gaan Johannes 2:1-25 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.
2:11

Ontdekking 1. Jezus openbaart Zijn heerlijkheid door een wonderteken.

De heerlijkheid van de Heere Jezus Christus is: alle goddelijke attributen (kenmerken) die door de sluier van Zijn
menselijke natuur heen schijnen. Voorbeeld: Zijn genade en Zijn waarheid. In Johannes 1:14-18 zegt Johannes, “Wij
hebben Zijn heerlijkheid gezien, ... vol van genade en waarheid. Om Zijn heerlijkheid te zien moet men Zijn goddelijke
attributen onderzoeken en erover nadenken. Hier wordt Zijn heerlijkheid geopenbaard door Zijn genade en waarheid die
aan het licht komen in zijn werken en Zijn woorden.
Elders wordt Zijn heerlijkheid geopenbaard door Zijn wondertekenen. In Johannes 2:11 openbaarde Hij Zijn
heerlijkheid door tijdens een bruiloftsfeest water in wijn te veranderen. Zijn heerlijkheid bestaat uit het volgende: Hij is
moreel volmaakt door de instelling van het huwelijk te eren. Hij is gul door volop wijn te maken en daardoor Zijn
gastheer een grote verlegenheid te besparen. Ik wil nauwlettend acht slaan op de heerlijkheid die Christus openbaart in
zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament.
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2:24-25

Ontdekking 2. Jezus vertrouwt Zichzelf of Zijn missie niet zomaar aan iemand toe.

Toen de mensen te Jeruzalem de wondertekenen zagen die Jezus deed, geloofden velen in Hem (2:23). Maar Jezus
vertrouwde Zichzelf niet aan hen toe, omdat Hij allen kende. Hij beschouwde al deze mensen die in Hem geloofden niet
als ware gelovigen, omdat Hij in hun hart kon kijken. Alleen Hij wist wat in elk mens was. Alleen Hij wist of een mens
echt wedergeboren was. Vers 25 zegt dat Hij niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, omdat Zijn
doordringende ogen in staat waren in de diepte van elk menselijk hart te kijken.
In Johannes 1 had Jezus niet nodig dat iemand Hem iets vertelde over Simon Petrus toen Hij hem voor het eerst
ontmoette. Zijn doordringende blik wist dat Simon een groot man met een klein hartje was. Jezus had niet nodig dat
iemand Hem vertelde wie Nathanaël was. Zijn doordringende ogen had hem al thuis zien zitten en Hij wist dat
Nathanaël een Israëliet zonder bedrog was. In Johannes 2 wist Jezus welke mensen in Jeruzalem oprecht in Hem
geloofde (namelijk met een zaligmakend geloof). Met Zijn alles doordringende ogen ziet Hij de gedachten, motieven en
houdingen van elk mensenhart. Hij kent al hun geheimen. En in Johannes hoofdstuk 3 had Hij niet nodig dat iemand
over Nicodemus getuigde toen Hij hem voor de eerste keer ontmoette.
Deze verzen zijn belangrijk, omdat zij mij leren dat Jezus Christus alles over mij ziet en alles over mij weet. Zijn alles
doordringende ogen zien in mijn gedachten, hart en leven (zie 2 Kronieken 16:9; Hebreeën 4:13). Hij kent mijn
zwakheden als bij Petrus. Hij kent mijn oprechtheid zoals bij Nathanaël. Hij weet of mijn geloof in Hem echt is. En Hij
kent mijn vragen zoals bij Nicodemus.
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 2:1-25 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.
2:11

Vraag 1. Wat is het doel van wondertekenen in de Bijbel?
Aantekeningen.

Johannes gebruikt het woord “teken” (Grieks: semaion) in plaats van “wonderwerk”.
(1) Een teken is een wonder dat beschouwd wordt als bewijs van goddelijk gezag en majesteit.

Het doel van een wonderteken is om de aandacht van de toeschouwer te leiden van de wonderdaad naar de
Wonderdoener! Wondertekenen in de geschiedenis van de Bijbel geschieden wanneer er nieuwe openbaringen zijn.
• Mozes. Toen God de wet aan Mozes openbaarde, deed God wondertekenen door Mozes. Hij zond tien plagen tegen
zijn vijanden in Egypte. Hij baande een weg door het water van de Rode Zee zodat Israël aan zijn achtervolgers kon
ontsnappen. Hij maakte ondrinkbaar water tot drinkwater, enz. Door deze wondertekenen bewees God (Mozes) dat
de wet op Gods inspiratie en gezag gegeven werd.
• Elia en Elisa. In een periode toen Israël van God was afgekeerd, deed God wondertekenen door de profeten Elia en
Elisa. Hij schiep eten voor een arme weduwe. Hij zond vuur vanuit de hemel dat niet alleen het offer, maar ook het
stenen altaar verteerde om te bewijzen dat de afgoden in Israël niets konden doen. Hij wekte overleden kinderen op
uit de dood. En Hij beschermde Zijn dienaren door hen met vurige paarden en wagens te omringen (2 Koningen
6:16-17).
• Jezus Christus. Toen God de menselijke natuur aannam in Jezus Christus en onder de mensen op de aarde kwam
wonen, deed Hij de meeste en de grootste wondertekenen. Hij genas zieke mensen. Hij bevrijde mensen die door
demonen bezeten werden. Hij bevrijdde gevangenen. Hij maakte de blinden ziende. Kreupelen konden weer lopen.
Melaatsen werden gereinigd, doven konden weer horen. Doden werden opgewekt. Hij gaf eten aan een schare en
kalmeerde een storm op de zee. Maar de allergrootste wonderen waren de volgende:
- De maagdelijke geboorte. Hij (alleen Zijn menselijke natuur) werd vóór Zijn geboorte door de Heilige Geest in
de maagd Maria verwekt.
- De opstanding uit de doden. Na Zijn kruisiging stond Hij op uit de doden om nooit meer te sterven.
- De hemelvaart. Hij voer op naar de hemel en is vanaf Zijn eerste komst naar de aarde nooit meer opgehouden
om miljoenen mensen van de zonde, de dood en het eeuwige oordeel te verlossen.
- De eeuwige verlossing en verandering van mensen. Bovendien verandert (transformeert) Hij hun levens en
maakt hen tot burgers van het koninkrijk van God!
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• De apostelen van Christus. Toen God de Kerk (Gemeente) overal stichtte en vestigde door de arbeid en brieven van
de apostelen van Jezus Christus, heeft Hij veel wondertekenen door Zijn apostelen gedaan. Ook zij hebben zieken
genezen, mensen die door demonen bezeten waren bevrijd, kreupele mensen weer doen lopen, blinden weer ziende
gemaakt en zelfs doden uit de dood opgewekt. Maar nog belangrijker (omdat bovengenoemde wondertekenen maar
tijdelijk van aard waren) heeft God hen gebruikt om het evangelie naar de bewoonde wereld te verspreiden, levens
permanent te veranderen, de eerste gemeenten in de wereld onder de Joden, de half-Joden (Samaritanen) en de nietJoden (heidenen) te stichten en om de laatste boeken in de Bijbel te schrijven.
(2) Een teken is een machtig werk in de fysieke wereld
dat een waarheid in de geestelijke wereld illustreert.

Een wonderteken heeft een speciaal doel. Het wonderteken dat plaatsvindt in de fysieke wereld van de schepping wijst
naar een waarheid in de geestelijke wereld van verlossing.
Bijvoorbeeld:
• In Johannes 6:14 wijst de vermenigvuldiging van broden en vissen aan 5000 mensen in de geschapen wereld naar
Jezus Christus als “het Brood dat eeuwig leven geeft” aan wie in Hem gelooft (Johannes 6:35)
• In Johannes 9:16 wijst het openen van de blinde ogen van een blindgeboren man naar Jezus Christus als “het Licht
van de wereld” (Johannes 8:12) dat mensen geestelijk verlicht zodat zij in Hem gaan geloven.
• In Johannes 11:47 en 12:18 wijst de opwekking van Lazarus uit de doden naar Jezus Christus Die “de Opstanding en
het Leven” is (Johannes 11:25), mensen nu al een nieuw geestelijk leven op de aarde geeft en later aan hen een
verheerlijkt opstandinglichaam op de nieuwe aarde geeft (Filippenzen 3:21).
Alleen de context toont de diepere betekenis van een wonderteken aan. Wondertekenen verwijzen allen van zichzelf
naar Degene Die het wonderteken doet. In Johannes 2:11 is het veranderen van water in wijn het eerste wonderteken
van Jezus Christus. De wondertekenen van Jezus tonen aan dat Hij in deze wereld gekomen is om de oudtestamentische
orde te vervullen en te beëindigen en door de nieuwtestamentische orde te vervangen (zie Johannes 2:19-21; Matteüs
5:17). De eerste komst van Jezus Christus beëindigde de oude orde (bestaande uit de tempel, priesters, offeranden, een
theocratisch volk, enz.) en verving het door de nieuwe orde (bestaande uit het aanbidden van God in geest en waarheid,
het eenmalige zoenoffer van Christus, Gods volk uit alle volken op de aarde, enz.). Zoals wijn water overtreft, zo
overtreft de nieuwe orde de oude orde!
(3) Een teken wordt gegeven, niet zozeer om geloof te scheppen, maar om geloof te versterken.

Het oorspronkelijke Grieks in Johannes 20:30-31 zegt letterlijk, “Deze tekenen zijn beschreven opdat u blijft geloven
(onvoltooid tegenwoordige tijd) dat Jezus de Christus is, de Zoon van God”. Niet: “opdat u begint te geloven” (aoristus
tijd), maar dat u blijft geloven. Alleen de Heilige Geest schept geloof in mensen (Filippenzen 1:29) en wel door het
horen van het Woord van Christus (Romeinen 10:17). Het doel van wondertekenen was niet om geloof te scheppen,
maar om echt zaligmakend geloof te versterken. Mensen moeten volharden om te geloven! De onderwijzingen die
verband houden met deze wondertekenen versterken het geloof. De apostel Johannes schreef het Johannes Evangelie
om het geloof van mensen te midden van hun vijanden en valse leraren te versterken.
2:14-17

Vraag 2. Waarom reinigt Jezus de tempel?
Aantekeningen.

Alle Joden waren verplicht elk jaar het paasfeest te Jeruzalem te vieren (Exodus 23:14-17) en de tempelbelasting te
betalen (Exodus 30:11-16). Tijdens het zeven dagen durende Feest van Ongezuurde Broden werden vele dieren aan de
HEERE geofferd (Numeri 28:16-25). Omdat vele Joden uit het buitenland kwamen en lange reizen moesten maken,
brachten zij geld mee om offerdieren in Jeruzalem te kopen. De goddeloze hoge priester, Annas, wilde profijt trekken
van dit gebeuren. Daarom gaf hij toestemming dat de verkopers en geldwisselaars een deel van de tempel voor hun
zaken mochten gebruikten. Het werd de voorhof van de heidenen genoemd. Natuurlijk vroegen de handelaars hoge
prijzen voor hun waar. Zo werden de buitenlandse aanbidders uitgebuit.
Ook de geldwisselaars gebruikten de tempel om zaken te doen. Elk mannelijk lid in Israël moest elk jaar een halve
sikkel tempelbelasting betalen. Joden in het buitenland moest dus hun buitenlandse geld voor Joods geld wisselen.
Natuurlijk koste dit ook geld en was er genoeg gelegenheid voor bedrog.
Toen Jezus bij de tempel kwam zag Hij in de voorhof van de tempel al deze zakenlui, hun schapen, runderen en duiven
en de geldwisselaars die aan hun tafels met stapeltjes geld zaten. De tempel, die bedoeld was om God te aanbidden en
tot Hem te bidden (Jesaja 56:7), was een marktplaats geworden waar mensen beroofd werden!
(1) Jezus reinigde de tempel in Zijn positie als Zoon van God.

Jezus noemde de tempel “Mijn Vaders huis” (Lukas 2:49). Door de tempel met geweld te reinigen oefende Hij Zijn
gezag uit als de Eniggeboren Zoon van de Vader (zie Hebreeën 3:1-6) om de tempel tot een heilige plaats te herstellen
als een huis van aanbidding!
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(2) Jezus reinigde de tempel in Zijn positie als Messias.

De Joden kenden hun Bijbel niet. Duizend jaar eerder profeteerde David, “Want de ijver voor Uw huis heeft mij
verteerd” (Psalm 69:10). De tempelreiniging droeg bij aan Zijn dood.
De profeet Maleachi profeteerde dat de Heere (Die de gelovigen aan het zoeken waren) (dat wil zeggen: de Messias)
plotseling naar Zijn tempel zou komen. Hij heet “de Engel van het verbond” (Hebreeuws: malak ha-berit). Hij zou als
vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers ... de Levieten reinigen en zuiveren (Maleachi 3:1-3)! Dus het Oude
Testament bewijst al dat de Messias het recht had de tempel te reinigen! Toen Jezus Christus de tempel reinigde,
herinnerden de discipelen zich dat deze profetieën over de Messias in het Oude Testament geschreven stonden.
Jezus Christus gebruikte geweld om de tempel te reinigen, omdat Hij het recht (gezag) als de Eniggeboren Zoon van de
Vader en de Messias had deze bestraffing uit te voeren (zie Johannes 5:22)!
2:18-22

Vraag 3. Wat betekent het als Jezus zegt, “Breek deze tempel af en en in drie dagen zal Ik hem
laten verrijzen”?

Aantekeningen.
(1) Het raadsel van Jezus.

Jezus zei, “Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten verrijzen.” Dit was een raadsel (Hebreeuws: mashal),
want de woorden kunnen op twee manieren verstaan worden. Het woord “tempel” kan duiden op het tempelgebouw in
Jeruzalem, of het kan duiden op het lichaam van Jezus. En het woord “afbreken” kan duiden op letterlijk het
tempelgebouw afbreken, of op letterlijk het lichaam van Jezus doden. En het woord “verrijzen” kan duiden op letterlijk
het tempelgebouw herbouwen, of op letterlijk het lichaam van Jezus doen opstaan uit de dood!
(2) De betekenis van het raadsel.

Jezus bedoelt het volgende te zeggen. Hoewel de Joden de tempel van het lichaam van Jezus zullen doden, zal Hij op de
derde dag uit de dood opstaan. Door de tempel van het lichaam van Jezus te doden, breken de Joden ook hun stenen
tempel af samen met het oude religieuze systeem dat daarmee verbonden is.
Niettemin, door de opstanding van het lichaam van Jezus uit de dood, zou Jezus een nieuwe tempel met heel nieuwe
geestelijke praktijken oprichten waarin mensen God in geest en waarheid zouden aanbidden (2 Korintiërs 6:16; Efeziërs
2:22; 1 Petrus 2:4-5)! “Christus is getrouw over Gods huis als Zoon. Zijn huis zijn wij ...” (Hebreeën 3:6).
(3) De illustratie (type) en de vervulling (antitype)
kunnen in de Bijbel niet van elkaar gescheiden worden.

De illustratie (type) is de tabernakel of het tempelgebouw van Israël dat beschouwd werd als de verblijfplaats van God
(Exodus 25:22). De vervulling (antitype) is het Lichaam van Christus, dat in een veel hogere zin de verblijfplaats van
God is. Kolossenzen 2:9 zegt, “In Hem (Jezus Christus) woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.”
Daarom, wanneer iemand de tempel van het lichaam van Christus vernietigt, dan vernietigd hij daarmee ook het
tempelgebouw te Jeruzalem samen met al zijn religieuze ceremoniën!
• Toen de Joden en de Romeinen Jezus Christus kruisigden, hield het tempelgebouw met al zijn religieuze ceremoniën
op betekenis te hebben! Het voorhangsel scheurde in twee stukken van boven tot onder (Matteüs 27:51).
• Stefanus en Paulus leren heel duidelijk dat de tempel geen enkele betekenis meer heeft (Handelingen 7:48-49;
17:24-25).
• Ook de brief aan de Hebreeën leert duidelijk dat de tempel met al zijn religieuze ceremoniën vervangen werd door
Jezus Christus en Zijn volbracht verlossingswerk!
• Kort daarna, in 70 n.C. hebben de Romeinen onder Titus Jeruzalem en de tempel ook vernietigd.
Op dezelfde wijze impliceert de opstanding van het lichaam van Jezus Christus de vestiging van een nieuw tempel (de
nieuwtestamentische Gemeente), “een ander tempel die niet met handen gemaakt is” (Markus 14:58), waar mensen “in
geest en waarheid aanbidden” (Johannes 4:23-24). Het Nieuwe Testament leert dat het Lichaam van Christus of de
Gemeente (Kerk) “de geestelijke tempel van God” is (1 Korintiërs 3:16-17, 2 Korintiërs 6:16, Efeziërs 2:21-22; 1 Petrus
2:4-5).
(4) De Joden konden de vervulling (antitype) niet zien.

De Joden zagen alleen de letterlijke stenen tempel waaraan 46 jaar gebouwd was. Als zij de Bijbel beter hadden
bestudeerd, hadden zij het volgende kunnen weten:
• De HEERE had Salomo gewaarschuwd dat “de tempel van Jeruzalem door God weggeworpen” zou worden
(1 Koningen 9:7).
• In de Griekse vertaling van het Oude Testament staat in Psalm 40:6-7 (Hebreeën 10:5-7), “U hebt geen vreugde
gevonden in slachtoffer en graanoffer, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt; brandoffer en zondoffer
hebt U niet geëist. Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. Ik vind er vreugde in, Mijn God,
om Uw welbehagen te doen.” Het zoenoffer van Jezus Christus (Zijn lichaam aan het kruis) heeft alle andere
oudtestamentische offeranden vervangen.
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• De profeet Jesaja verkondigde al dat “de tempel niet echt het huis van God” was (Jesaja 66:1-2).
• De profeet Jeremia verkondigde dat Israël “niet meer naar de ark van het verbond zou omzien. Men zou er niet meer
aan denken, Zij zou niet opnieuw gemaakt worden” (Jeremia 3:16)!
• Jezus voorspelde, “Niet één steen zou op de andere steen gelaten worden. Zij zouden allen afgebroken worden”
(Matteüs 24:1-2; Lukas 19:44; Lukas 21:6).
• De schrijver van de brief aan de Hebreeën leerde dat “de stenen tempel alleen maar een afbeelding en schaduw
(illustratie, type)” van het hemelse heiligdom was (Hebreeën 8:5; Hebreeën 9:24) dat bestemd was vernietigd te
worden. Jezus Christus is als Hogepriester een Dienaar in het ware heiligdom dat de HEERE heeft opgericht
(Hebreeën 8:1-2).
(5) De discipelen van Jezus konden ook niet inzien dat de tempel waarover Hij sprak
de tempel van Zijn Lichaam was.

Pas na Zijn kruisiging, nadat het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden gescheurd was, en pas na Zijn
opstanding uit de doden drie dagen later, hebben de discipelen van Jezus de geestelijke betekenis van Zijn woorden
begrepen!
2:19

Vraag 4. In welke Bijbelgedeelten worden geestelijke waarheden door fysieke dingen
gesymboliseerd?

Aantekeningen.
De Joden konden steeds niet inzien dat fysieke dingen symbolen voor geestelijke zaken konden zijn. Telkens weer
gaven zij de geestelijke woorden van Jezus Christus onterecht een letterlijke betekenis. Bijvoorbeeld, de volgende zijn
voorbeelden uit het Johannes Evangelie.
• In Johannes 3:3-8 heeft “wedergeboorte” of “opnieuw/van boven geboren worden” geestelijke betekenis.
Nicodemus gaf het een letterlijke betekenis (voor een tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren
worden).
• In Johannes 4:10-15 betekent “het levende water dat Jezus geeft” de Heilige Geest. De Samaritaanse vrouw gaf het
een letterlijke betekenis (water onder uit de put).
• In Johannes 6:48-58 betekent “het eten van het vlees van Jezus” om Jezus geestelijk door geloof aan te nemen. De
Joden gaven het een letterlijke betekenis (kannibalisme).
• En in Johannes 8:21-22 betekent “heengaan waar u niet kunt komen” de hemelvaart. De Joden gaven het een
letterlijke betekenis (zelfmoord).
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
2:1-25.
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 2:1-25.

2:1.
Eer het christelijke huwelijk als een idee (ontwerp) en instelling van God.
2:1.
Raak als een christen betrokken in het leven en activiteiten van niet-christenen.
2:11.
Denk na over de heerlijkheid van Christus die in het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard wordt
2:12.
Neem de tijd om met je ouders en familie om te gaan.
2:15-16. Word verbolgen bij het zien van onrecht, maar zondig niet in het proces (Efeziërs 4:26).
2:22.
Geloof in het Oude en Nieuwe Testament. Geloof in de woorden van Jezus Christus.
2:23.
Vertrouw jezelf niet aan ieder mens toe. Leer naar het hart van mensen te kijken.
2:25.
Oefen jezelf bewust om in de tegenwoordigheid van God te wandelen. Hij ziet en weet alles.
2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes 2:1-25.

Ik wil de heerlijkheid van Jezus Christus in het Oude en het Nieuwe Testament ontdekken. Daarom stel ik mezelf steeds
de vraag, “Wat kan ik nog meer van Jezus Christus leren uit dit Bijbelgedeelte?
Vandaag leerde ik dat de dood van Jezus Christus een einde maakte aan de oudtestamentische tempel met haar rituelen.
En ik leerde dat de opstanding van Jezus Christus een nieuwe tempel vestigde die uit gelovigen bestaat. In deze tempel
(de Gemeente) leeft God door Zijn Heilige Geest (Efeziërs 2:22; 1 Petrus 2:4-11). In deze tempel aanbidt men God in
geest en waarheid.
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Ik wil graag dat mijn geloof en aanbidding erop gericht zijn om verloren mensen te winnen. De tempel in het Oude
Testament had een voorhof waar de niet-Joden een kans kregen de levende God te aanbidden. Maar Joodse leiders als
Annas en Joodse handelaars maakte de voorhof tot een marktplaats voor het verkopen van runderen en schapen, en in
een rovershol waar mensen van hun geld beroofd werden. “Het Oude Testament leert, “Mijn huis zal een huis van
gebed genoemd worden voor alle volken” (Jesaja 56:7). Wat God bedoeld had als een zegen voor alle volken, hadden de
Joden in Jeruzalem voor hun eigen zelfzuchtige doeleinden misbruikt. Zo toonden deze Joden dat zij tegen het winnen
van de heidenen (de niet-Joden) waren. Zij wilden het geloof voor henzelf bewaren. Zij wilden het geloof niet met
anderen delen. Maar Jezus Christus kwam en veranderde dit alles. Hij kwam om zowel Joden, half-Joden als niet-Joden
te redden. Hij vervulde de beloften die Hij aan gelovigen gedaan heeft (Genesis 22:22:18) en Hij vestigde de
Gemeente/Kerk vanuit gelovigen in elk volk, stam of taal op de aarde (Openbaring 5:9-10). Ik zal mij steeds inzetten
voor verloren mensen door hen voor de christelijke bijeenkomsten uit te nodigen.
STAP 5. BID.

REACTIE

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in
Johannes 2:1-25.
(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 2:1-25 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 1 Korintiërs
13 – 16. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer (3) Johannes 2:25. 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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