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GEMEENTE.       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 groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)                  [STILLE TIJDEN] 

2 KORINTIËRS 7 - 10 

 

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

(2 Korintiërs 7 - 10). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij 

vertelt. Maak aantekeningen. 

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten)  [SLEUTELVERZEN IN JOHANNES] 

REPETEER SLEUTELVERZEN IN JOHANNES 

 

Repeteer twee aan twee: de laatste 5 Bijbelverzen die je uit het Johannes Evangelie uit het hoofd geleerd hebt. 

(1) Johannes 1:14. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid 

gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de vader), vol van genade en waarheid. 

(2) Johannes 1:16. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. 

(3) Johannes 2:25. Omdat Hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist Zelf wat in de mens 

was. 

(4) Johannes 3:16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder 

die in Hem geloofd, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

(5) Johannes 4:24. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. 

BIJBELSTUDIE (85 minuten) [EVANGELIE VAN JOHANNES]

JOHANNES 4:1-54 

 

Introductie. Johannes 4:1-42 beschrijft hoe Jezus Christus Zich aan de Samaritanen openbaart. Johannes 4:43-54 

beschrijft hoe Jezus Christus Zich aan de Galileërs openbaart. Er zijn opmerkelijke verschillen tussen Johannes 3 en 4. 

In Johannes 3 spreekt Jezus Christus een man (Nicodemus) die een Jood was en een hoogstaand moreel leven leidde. 

Maar in Johannes 4 spreekt Jezus tot een vrouw die een Samaritaanse was en een laag moreel leven leidde.  
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan Johannes 4:1-54 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. 
 

4:10 

Ontdekking 1. Het verschil tussen gewoon water en het levende water dat Jezus Christus geeft.  
 

In Johannes 4:10 zegt Jezus, “Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u 

zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.” Toen Jezus over het levende water sprak, 

dacht de Samaritaanse vrouw over gewoon water dat uit de put kwam. Zij dacht dat Jezus het had over bronwater dat 

diep onder in de put onder het staande water opborrelde. Daarom merkte ze op dat Jezus geen emmer of touw had om 

het water uit de put te halen  
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De aartsvader Jakob had deze put kennelijk gegraven en de vrouw vroeg zich af of Jezus wel groter was dan Jakob. 

Jezus zei tot haar, “Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal 

geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van 

water dat opwelt tot in het eeuwige leven.” Jezus sprak over het levende water dat verlossing geeft, namelijk, de Heilige 

Geest. Gewoon water kan de dorst niet lessen, maar het levende water brengt eeuwigdurende tevredenheid. Gewoon 

water blijft buiten je ziel (geest) en kan je behoeften niet vervullen, maar het levende water (verlossing en alle 

geestelijke zegeningen) komt in je ziel (geest) en vervult je diepste behoeften. Gewoon water verdwijnt wanneer je het 

gedronken hebt, maar het levende water blijft en wordt een fontein die niet ophoudt op te borrelen. Het blijft je 

verfrissen en vervullen.  
 

 

Ontdekking 2. Hoe Jezus Christus deze vrouw wint om in Hem te geloven.  
 

In Spreuken 11:30 staat geschreven, “Wie zielen vangt (wint), is wijs.” Jezus geeft ons een voorbeeld hoe Hij de ziel 

van deze Samaritaanse vrouw won. Op Zijn weg van Judea naar Galilea moest Jezus door Samaria gaan. Op een 

namiddag zat Hij moe en dorstig bij een put, terwijl Zijn discipelen naar een nabijgelegen dorp liepen om eten te kopen. 

Een immorele Samaritaanse vrouw kwam water putten en Jezus sprak haar aan omdat Hij haar ziel wou vangen 

(winnen) voor Zijn koninkrijk.  
 

 (1) Jezus wekte haar sympathie door een slok water te vragen uit haar kruik. Een effectieve manier om in 

iemands hart binnen te komen is om hem of haar te vragen iets voor jou te doen of een gunst aan de ander te bewijzen. 

Jezus combineerde beiden door van haar gewoon drinkwater te vragen en aan haar het levende water aan te bieden.  
 

 (2) Jezus wekte haar nieuwsgierigheid door te zeggen, “Als u de gave van God kende, en wist wie Hij is 

Die tegen u spreekt ... , dan zou u het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water gegeven hebben” (vers 10). De 

vrouw dacht dat Jezus een (zelfvoldane) Jood was, maar hulp nodig had en dat zij, een (in zijn ogen verachte) 

Samaritaanse, onafhankelijk was en in staat hem te helpen. Maar Jezus keerde de rollen om en zei dat zij de behoeftige 

mens was en Hij degene was Die deze behoefte kon vervullen. Dat maakte haar nieuwsgierig. De manier om mensen 

nieuwsgierig te maken is hen te vertellen wie God is en wat Hij aan hen wil geven.  
 

 (3) Jezus stimuleerde haar behoefte aan bevrediging door te zeggen, “Ieder die van dit water drinkt, zal 

weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. 

Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven” (vers 

13-14). Jezus stelde het levende water tegenover gewoon water. Gewoon water kan de dorst nooit lessen. Het blijft 

buiten je ziel en vervult dus nooit de diepste behoeften van je ziel. Als je het gedronken hebt, verdwijnt het. Maar het 

levende water brengt eeuwigdurende tevredenheid. Het komt tot in je ziel en vervult je diepste behoeften. Het wordt 

zelfs een fontein die niet ophoudt te vloeien, te verfrissen en diepe vervulling te brengen. De manier om iemands 

verlangen naar diepe bevrediging te stimuleren in om het eeuwige leven te stellen tegenover het gewone leven.  
 

 (4) Jezus wekte haar geweten door haar een vraag te stellen over haar huwelijk. Jezus wist dat zij geen 

dorst naar levend water zou krijgen zolang zij geen besef van zonde had. Maar toen Jezus haar een vraag stelde over 

haar man, werd haar geweten geprikkeld en voelde zij zich schuldig, omdat zij geen man had, maar wel immoreel met 

mannen omging. Zij leefde een immoreel leven. De manier om een oprecht verlangen naar verlossing te wekken is om 

mensen te helpen hun zonden te beseffen.  
 

 (5) Jezus openbaarde beetje bij beetje wie Hij was. Zijn geleidelijke zelfopenbaring bracht haar ertoe om 

geleidelijk zichzelf voor Hem te openen en haar zonden (haar missers, afgoden, verslavingen) te belijden. Eerst dacht 

zij dat Hij alleen maar een Jood was. Toen een profeet. En ten slotte de Messias!  
 

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 4:1-54 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. 

De volgende zijn voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijkt. 
 

4:20-24 

Vraag 1. Wat is ware geestelijke aanbidding? 

Aantekeningen.  
 

 (1) De plaats waar christenen God aanbidden.  
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De Joden en de Samaritanen dachten dat de plaats waar je God aanbid heel belangrijk was. Zij geloofden dat zij God in 

een specifiek gebouw moesten aanbidden en dat gebouw moest in hun eigen land staan. De Joden geloofden dat God in 

de tempel van Jeruzalem aanbeden moest worden. De Samaritanen geloofden dat God in de tempel op de berg Gerezim 

aanbeden moest worden. Denk maar aan tempels in India, moskeeën in Turkije en kerkgebouwen in Nederland. Maar 

Jezus antwoordde, “De tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want 

de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden” (vers 23). Jezus leerde dat het niet gaat om de plaats waar mensen God 

aanbidden, maar om de geest (de houding waarmee) en de waarheid (volgens welke) zij aanbidden! Daarom wordt ware 

geestelijke aanbidding niet belemmerd door de fysieke omstandigheden (de plaats), maar wel door de verkeerde 

instelling in het hart en de leugens in het hoofd waardoor mensen aanbidden. Christenen aanbidden God overal: in hun 

huizen, in kerkgebouwen, in scholen, in gevangenissen en in de open lucht.  
 

 (2) De waarheid volgens welke christenen God aanbidden.  

De manier waarop onze menselijke geest aanbidt wordt bepaald door de waarheid aangaande het Voorwerp van onze 

aanbidding. Mensen aanbidden God. Maar Wie is Deze God? Wat is de waarheid aangaande deze God? De waarheid is 

niet zomaar wat religieuze mensen over God denken, zeggen, schrijven of geloven, maar is alleen wat God Zelf aan de 

mens heeft geopenbaard in de schepping en in Zijn Woord (de Bijbel)(Psalm 19). God heeft Zich aan de mens 

geopenbaard. Mensen kunnen weten Wie de ware God is, Zijn eigenschappen (attributen, kenmerken) Zijn woorden en 

Zijn daden (Hebreeën 1:1).  
 

Een van de waarheden die God geopenbaard heeft is dat God Geest is. God is in Zijn wezen niet een geest die in een 

steen woont, een boomgeest, berggeest of tempelgeest. Hij wordt niet aanbeden in de vorm van een stenen afgod, of 

onder een specifiek boom, of in een tempel in een of ander zogenaamd heilige plaats.  
 

God kan niet begrepen (gedefinieerd) worden in termen van een wiskundig getal of fysische wetten met betrekking tot 

materie, energie, ruimte en tijd, omdat God volkomen en volmaakt Geest is en de wiskundige en fysische 

werkelijkheden geschapen heeft en dus overstijgt. God is niet de godheid van een bepaald wereldreligie of de godheid 

van één bepaald profeet of stichter of leider. De enige God Die bestaat heeft Zich geopenbaard in Zijn eigen schepping 

en in de menselijke geschiedenis, door al de profeten in het Oude Testament en uiteindelijk door de menswording van 

Jezus Christus.  
 

God heeft Zichzelf zichtbaar geopenbaard aan: 

• Abraham in een visioen (Genesis 15:1) 

• Hagar en Ismaël in de Engel van de HEERE (Genesis 16:7-13) 

• Mozes in een brandend braambos (Exodus 3:2-6) 

• Abraham in drie mannen (Genesis 18:1-14)  

• De mens Jezus Christus (Johannes 1:1,14; Johannes 14:9-10).  

God heeft zonder Zijn goddelijke natuur los te laten, de menselijke natuur erbij aangenomen en Hij is Zijn eigen 

schepping en de menselijke geschiedenis binnengetreden in de Heere Jezus Christus. 
  

God dient aanbeden te worden zoals Hij Zichzelf in de Bijbel en in Jezus Christus heeft geopenbaard. God is volledig 

en volmaakt geestelijk in Zijn wezen. Hij heeft geen lichaam en kan ook niet normaal door mensen gezien worden. Hij 

is uniek, Hij alleen is God (Deuteronomium 6:4). Een andere “god” of “verlosser” bestaat gewoon niet (Jesaja  

43:10-11)! Hij is onafhankelijk en heeft niemand nodig om Hem te dienen (Handelingen 17:24-25). Hij is een Persoon 

en mensen gaan op een persoonlijke wijze met Hem om. Mensen kunnen niet in Hem opgaan of oplossen in een 

pantheïstisch wijze. God dient oprecht aanbeden te worden zoals Hij Zich in de schepping, in de Bijbel en in Jezus 

Christus geopenbaard heeft.  
 

In Johannes 4:24 zegt Jezus, “God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid.” 

Daarom is echte aanbidding gericht op de ware God zoals Hij Zich in Zijn schepping, in de Bijbel en in Zijn 

verlossingswerk heeft geopenbaard.  
 

 (3) De geest volgens welke christenen God aanbidden.  

De houding waarmee de geest van christenen God aanbidden wordt bepaald door hun gehoorzaamheid aan Gods 

waarheid met betrekking tot de wijze van aanbidding. Er zijn godsdiensten die precieze lichaamshoudingen in gebed 

voorschrijven, die vastgestelde woorden, formules of mantra’s voorschrijven; die bepaalde heilige aanbiddingplaatsen, 

speciale godsdienstige feesten, godsdienstige wetten met betrekking tot kleding, eten, drinken, vasten, pelgrimsreizen 

en het geven van geld voorschrijven. Bijvoorbeeld, de Joden schrijven voor dat Joden staande moeten bidden met 

opgeheven handen, of knielend in de richting van Jeruzalem, drie verplichte pelgrimsreizen per jaar naar Jeruzalem 

moeten maken, geen onrein voedsel mogen eten, twee maal per week moeten vasten, en drie verschillenden tienden van 

hun inkomsten moeten geven! 
 

Maar niet elke vorm van godsdienst is God welgevallig! Gemeenten mogen niet zomaar een willekeurige methode van 

aanbidding gebruiken. Bijvoorbeeld, in Jesaja 1:13-15 zegt God, “Breng niet langer nutteloze offers! Het reukwerk is 

Mij een gruwel ... Uw feestdagen ... haat Ik met heel Mijn ziel; ze zijn Mij tot last, ... ook wanneer u uw gebed 

vermeerdert, luister Ik niet.” Daarom moeten christenen niet een uiterlijke vertoning maken van hun aanbidding. Het 

moet innerlijk zijn. Christenen horen God te aanbidden met een geest van vergeving. Zij moeten hun zonden belijden en 
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hun levens overgeven, zich toewijden en God danken en prijzen voor wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Daarom is 

ware aanbidding een zaak van het hart en een dagelijkse levensstijl.  
 

 (4) De nederigheid waarmee christenen aanbidden.  

Johannes 4:23 zegt dat God mensen zoekt die Hem in geest en waarheid aanbidden. Dit betekent niet dat mensen 

zichzelf tot dergelijke aanbidders moeten maken, maar dat God ernaar verlangt christenen tot dergelijke aanbidders te 

maken! God de Vader heeft het initiatief genomen in de verlossing van mensen (Lukas 19:10). Hij neemt ook het 

initiatief om hun verlossing te voltooien (Filippenzen 1:6) door verloste mensen te veranderen in mensen die God in 

geest en waarheid aanbidden.  
 

 

4:27 

Vraag 2. Waarom waren de discipelen verbaasd dat Jezus Christus met een vrouw sprak? 

Aantekeningen.  
 

In Johannes 4:27 waren de discipelen verbaasd dat Jezus met een vrouw sprak, omdat de Joodse rabbijnen leerden: 

“Laat geen man in de straat met een vrouw spreken, zelfs niet met zijn eigen vrouw.” 
 

Godsdienstige leiders leggen soms zware lasten op vrouwen. Één godsdienst leert dat de vrouw gemaakt is voor het 

plezier van haar man. Vrouwen zijn er om hun mannen te behagen; vrouwen moeten bepaalde religieuze kleding 

dragen, en zij moeten thuis blijven. Mannen mogen niet met andere vrouwen spreken; mannen mogen meer dan één 

vrouw hebben; mannen mogen om ieder willekeurige reden van hun vrouw scheiden; mannen mogen hun vrouwen 

slaan; en zelfs hun vrouwen doden! 
 

Jezus Christus heeft de cultuur in de wereld ten aanzien van vrouwen veranderd! Hij leerde wat ware emancipatie van 

vrouwen betekent. Het betekent niet dat mensen de verschillen die God tussen mannen en vrouwen geschapen heeft, 

ontkennen. Het betekent ook niet dat christenen de verschillende functies van mannen en vrouwen in het huwelijk en in 

de Kerk opzij mogen zetten. In Gods ogen is de ziel van een vrouw even kostbaar als die van een man (Galaten 3:28). 

Haar bijdrage thuis en in de Kerk is even belangrijk. Haar waarde en waardigheid in de maatschappij moet dezelfde 

zijn. De motieven van Jezus met betrekking tot vrouwen waren altijd zuiver en eerbaar. Hoewel Zijn discipelen 

verbaasd waren dat Hij met een vrouw sprak, vroeg niemand, “Wat verlangt U van haar?” Het antwoord zou zijn, “ Een 

slok drinkwater.” Niemand vroeg, “Wat bespreekt U met haar?” Het antwoord zou zijn, “Over het levende water!” 

Jezus heeft vrouwen altijd met respect en vriendelijkheid behandeld.  
 

 

4:35-38 

Vraag 3. Wat leert Jezus over de relatie tussen mensen die zaaien en mensen die oogsten? 

Aantekeningen.  
 

 (1) De zaaiers in dit Bijbelgedeelte zijn Jezus en de Samaritaanse vrouw.  

Jezus had de ziel van deze Samaritaanse vrouw gewonnen. Op haar beurt ging zij heen om de zielen van haar 

stadsgenoten te winnen. Toen zij ongeveer tien minuten later in de stad aankwam, zei zij niet dat Jezus de Messias was, 

maar daagde de mensen uit zelf de zaak te onderzoeken. Zij zei wat Jezus tegen Zijn eerste twee discipelen gezegd had: 

“Kom en zie!” “Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Hij niet de Messias (Christus) zijn?” Zoals 

alle Joden verwachtte ook alle Samaritanen de komst van de Profeet uit Deuteronomium 18:18-19. Een schare mensen 

ging de stad uit op zoek naar Jezus.  
 

 (2) De geestelijke oogst heeft geen specifiek seizoen.  

Intussen zei Jezus aan Zijn discipelen, “Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst?” De graanoogst was pas 

vier maanden later in april. Dus sprak Jezus met de Samaritaanse vrouw in ongeveer december 27 n.C. Toen was de 

graanoogst nog lang niet rijp om te oogsten.  
 

Maar de geestelijke oogst van mensen heeft geen specifiek tijd van oogsten! Het is altijd rijp voor de oogst! Er was 

bijna geen tijd verlopen tussen het zaad (van het evangelie Woord) zaaien en de oogst (voor het eeuwige leven) 

binnenhalen! Jezus zag de lange rij mensen uit de stad over de velden aan komen lopen. Hij zei, “Sla uw ogen op en 

kijk naar de velden, want ze zijn al wit (rijp) om te oogsten.” Jezus bedoelde dat Zijn discipelen deze schare mensen 

moesten beschouwen als de oogst die zij in Zijn koninkrijk moesten binnenhalen!  Dan gaat de profetie in Amos 9:13 in 

vervulling, “Zie, er komen dagen dat de ploeger de maaier zal ontmoeten (KBV: op de voet volgt) en de druiventreder 

de zaaier!” Er zal geen tijd meer zijn tussen zaaien en oogsten! 
 

 (3) De mensen die oogsten in dit Bijbelgedeelte zijn de discipelen.  

In Johannes 4:38 zegt Jezus, “Ik heb u uitgezonden om te oogsten waaroor u zich niet hebt ingespannen; anderen 

hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald.” Zowel Jezus als de Samaritaanse 

vrouw heeft onder de Samaritanen gesproken: Jezus indirect door de vrouw en zij direct tot haar stadsgenoten. Nu zond 

Jezus Zijn discipelen uit om de oogst voor het eeuwige leven binnen te halen.  
 

 (4) Op geestelijk gebied geldt dat een persoon oogst waar een ander al gezaaid heeft.  

In Johannes 4:37 zegt Jezus, “Hierin is de spreuk waar: De één zaait, de ander oogst’ is waar.” Elk arbeider in Gods 

koninkrijk is tegelijk een mens die zaait en een mens die oogst. Hij oogst waar een ander al gezaaid heeft en hij zaait 
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waar een ander later gaat oogsten. Daarom is er in Gods plan altijd een oogst! Of jij hebt de vreugde iemand voor het 

koninkrijk van God binnen te halen, of jij hebt de vreugde te weten dat een ander hem of haar in het koninkrijk binnen 

haalt nadat jij het evangelie verteld hebt! Op deze manier zijn de mensen die zaaien en de mensen die oogsten samen 

blij. Christenen mogen er altijd van uitgaan dat hun inspanning om te zaaien nooit tevergeefs is! De apostel Paulus zegt 

in 1 Korintiërs 15:58, “Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk 

van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.” Dit is een vervulling van Jesaja 

55:10-11, “Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt 

en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat 

uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal 

voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.” Wees overtuigt: “Er zal altijd een oogst zijn!”  
 

 

4:44-45 

Vraag 4. Waarom gaat Jezus naar Galilea, Zijn vaderstad, als Hij weet dat een profeet daar niet  

               geëerd wordt? 
 

Aantekeningen. Matteüs 13:53-58 beschrijft hoe Jezus naar Nazaret in Galilea ging en dat Hij door de mensen 

verwierpen werd, omdat zij wisten dat Hij daarvandaan kwam. Daarop zei Jezus, “Een profeet is niet ongeëerd, behalve 

in zijn vaderstad en in zijn huis.” Jezus groeide op in Galilea. Toen Hij in Jeruzalem was, geloofden de mensen in Hem, 

omdat zij zagen dat Hij wondertekenen deed. Maar na de tempelreiniging botste Jezus met de Farizeeën in Jeruzalem en 

vertrok Hij naar Galilea, omdat Hij wist dat mensen Hem daar niet zouden eren op een wijze waar de Farizeeën aanstoot 

aan zouden nemen. Jezus vermeed doelbewust een vroegtijdig conflict. De mensen in Galilea ontvingen Hem omdat zij 

alles gezien hadden wat Hij in Jeruzalem op het feest gedaan had (vers 45), maar zij geloofden niet in Hem (vers 48). 

Jezus zei, “Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven”. En toen Jezus aan hen zei, “Niemand kan 

tot Mij komen, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is” (Johannes 6:66) trokken velen van Zijn aanvankelijke 

discipelen (volgelingen) zich terug en gingen niet meer met Hem mee (Johannes 6:67).  
 

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 

4:1-54.  

Overweeg. WELKE MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING 

MAAKT?  

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf die dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze 

persoonlijke toepassing aan anderen te vertellen of niet.  

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid 

mogelijk zijn. Hier volgt een lijst van mogelijke toepassingen.) 
 

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Johannes hoofdstuk 4:1-54.  
 

4:1.  Ga en maak discipelen zoals Jezus dat deed (Matteüs 28:19).  

4:7.  Neem het initiatief en maak contact met mensen door hen een gunst te vragen of een gunst te bewijzen  

4:10.  Wek de nieuwsgierigheid van mensen door hen te vertellen wat God hen kan geven.  

4:13-14. Stimuleer het verlangen van mensen voor geestelijke werkelijkheden door ze met materiële werkelijkheden te 

               vergelijken.  

4:16-18. Wek een oprecht verlangen naar verlossing door mensen te helpen hun zonden (afgoden, verslavingen) te  

               zien.  

4:19.  Openbaar beetje bij beetje aan mensen wie Jezus Christus is, zodat je ze niet met te veel informatie  

               overweldigt.  

4:21-24. Aanbid God met de juiste houding van je verstand. Aanbid God op basis van de waarheid zoals Hij dat in de  

               Bijbel heeft geopenbaard.  

4:21-24. Aanbid God met de juiste houding van je geest. Aanbid God niet met uiterlijke ceremoniën, maar met een  

oprecht hart.  

4:27.  Behandel vrouwen op dezelfde wijze als mannen, met respect en zonder discriminatie.  

4:32,34. Eet gewoon voedsel, maar verwaarloos het eten van geestelijk voedsel niet, namelijk: het doen en volbrengen  

      van Gods wil voor je leven.  

4:37-38. Zaai het evangelie waar je kunt en oogst ook waar je kunt. 

4:42.  Zorg ervoor dat je geloof in Jezus Christus niet gebouwd is op wat anderen over Jezus zeggen, maar op je  

persoonlijke overtuiging over Jezus Christus en je persoonlijke relatie met Jezus Christus.  

4:44.  Wanneer je niet als verkondiger van het evangelie in een stad ontvangen wordt, ga dan naar een ander stad  

(Matteüs 10:11-15).  

4:48-53. Accepteer het feit dat je meer gezegend bent wanneer je Jezus of Zijn wondertekenen niet gezien hebt en toch  

in Hem gelooft (vers 29). 
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2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes hoofdstuk 4:1-54.  
 

Ik wil iemand zijn die Gods plan voor mijn leven volbrengt. Ik ben goed begonnen door in Jezus Christus te geloven. 

Nu wil ik Hem blijven vertrouwen en mijn door God gegeven taak volbrengen ongeacht de moeilijkheden op mijn weg. 

Jezus zei, “Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.”  
 

Ik wil blij zijn voor elk kans om het evangelie te zaaien, zelfs als ik niemand oogst. Ik wil tevreden zijn met Zijn plan 

voor mijn leven. Of ik zaai of oogst, ik weet dat er altijd een oogst zal zijn! De mensen die zaaien en de mensen die 

oogsten zullen samen blij zijn!  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

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

Johannes 4:1-54.  

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld 

door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.) 

 

5 GEBED (8 minuten)                                       [VOORBEDE] 

BID VOOR ANDEREN 

 

Bid in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor andere mensen in de wereld (Romeinen 15:30; 

Kolossenzen 4:12). 

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

 Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen. 

2. Verkondig, onderricht of bestudeer de Bijbelstudie uit Johannes hoofdstuk 4 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 2 Korintiërs 11 - 13.  

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

4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers: (1) Beide gelovigen. 2 Korintiërs 6:14. 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.  

 

 


