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GEMEENTE.    LES 18 
 

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] 

FILIPPENZEN 3 – 4 en KOLOSSENZEN 1 - 2 

 

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

(Filippenzen 3 – 4 en Kolossenzen 1 - 2). 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) [VOORBEREIDING CHRISTELIJKE HUWELIJK] 

REPETEER DE BIJBELVERZEN IN SERIE F 

 

Repeteer twee aan twee: serie F: “Voorbereiding voor het Christelijke Huwelijk” 

(1) Beiden christen. 2 Korintiërs 6:14. Vorm geen ongelijke span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid 

gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 

(2) Hetzelfde doel. Amos 3:3. Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?  

(3) Zelfbeheersing. 1 Tessalonicenzen 4:3-5. Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de 

ontucht, en dat ieder van u zijn vat weet te bezitten (of: zijn vrouw weet te winnen of: met zijn vrouw weet samen te 

leven) in heiliging en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen. 

(4) Juiste tijd. Prediker 8:5b-6a. Het hart van de wijze kent tijd en gelegenheid. Want voor elk voornemen is er een 

tijd en gelegenheid. 

(5) Juiste prioriteit. Matteüs 6:33. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen 

zullen erbij gegeven worden.  

 

BIJBELSTUDIE (85 minuten) [EVANGELIE VAN JOHANNES]

JOHANNES 7:1-53 

 

Introductie. Johannes 7:1-9 beschrijft het Woord, Jezus Christus, Die eerst openlijk in Galilea rond reisde (April-

Oktober 29 n.C.)1 en later ook in het geheim naar Judea voor het Loofhuttenfeest (Oktober 29 n.C.). Jezus doet een 

beroep op de schare bij de tempel: “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals 

de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.”  
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan Johannes 7:1-53 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. 
 

                                                           
1 De bediening van Jezus in afzondering in Galilea tussen April en Oktober 29 n.C. (Markus hoofdstukken 7-9). Jezus trok Zich grotendeels terug  

  uit de massa’s mensen in Kapernaüm ten einde met Zijn discipelen te zijn. Jezus liep van Kapernaüm in Galilea (noordkust van Zee van Galilea)  
  en doorkruiste een groot deel van Galilea naar de grensstreken van Tyrus en Sidon (noordkust noord van Zee van Galilea). Toen stak Hij over naar  

  Dekapolis (ten zuidoosten van de Zee van Galilea), ging terug naar Galilea (Dalmanutha), verliet Galilea om naar het gebied van Caesarea Filippi  

  ten noordoosten van de Zee van Galilea, ten zuiden van de berg Hermon), en uiteindelijk over een groot gebied van Galilea naar Kapernaüm. Hij 
  wenste niet in Judea te vertoeven omdat de Joden erop uit waren om Hem te doden.  
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7:37-39 

Ontdekking 1. Stromen van levend water.  
 

De Joodse Loofhuttenfeest werd een week lang gevierd. Op elk van de zeven dagen vulde een priester een kruik met 

water uit de Poel van Siloam. Hij droeg het naar de tempel onder begeleiding van een plechtig stoet mensen die op 

trompetten bliezen en juichten. Te midden hiervan goot hij het water door een trechter uit aan de voet van het 

brandofferaltaar. Deze ceremonie moest de Israëlieten herinneren aan het water dat uit een rots in de woestijn vloeide 

(Exodus 17:1-7) en het wees vooruit naar de geestelijke zegeningen in de komende messiaanse periode  

(1 Korintiërs 10:4).  
 

Waarschijnlijk net na deze ceremonie stond Jezus Christus op en riep met een luide stem “Als iemand dorst heeft, laat 

hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn 

binnenste vloeien.” Het was alsof Jezus aan de schare wilde zeggen dat dit water naar Hem verwees. Jezus Christus is 

de Ware Fontein van levend water. Er zijn twee belangrijke gevolgen voor iedereen die tot Jezus Christus komt en in 

Hem gelooft:  
 

 (1) De gelovige (christen) ontvangt het eeuwige leven.  

“Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben” (Johannes 6:35). Allen die uit de Bron Jezus Christus drinken, 

ontvangen eeuwigdurende voldoening. Zij ontvangen het eeuwige leven, dat wil zeggen, volledige verlossing. Zij 

ervaren wat Jezus in Johannes 4:14 aan de Samaritaanse vrouw zei: “Het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een 

bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwig leven”.  
 

 (2) De gelovige (christen) wordt een instrument (middel)  

     van eeuwige zegeningen voor anderen.  

“Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Johannes 7:38). 

In het Oude Testament werd de rivier van leven gevonden in de stad van God (Psalm 46:5). Die vloeide van onder de 

drempel van de tempel en werd een rivier van zegen (Ezechiël 47:1-12). Daarom zegt Jezus, “Zoals de Schrift zegt”. De 

Heilige Geest geeft aan de oudtestamentische Schriftgedeelten hun diepste betekenis en hoogste toepassing in het 

Nieuwe Testament. Alle gelovigen die ooit in de geschiedenis geleefd hebben vormen samen “de stad van God”, het 

Nieuwe Jeruzalem (Hebreeën 12:22-24; Openbaring 21:9-10). En volgens Johannes 7:38 komen deze stromen van 

levend water uit de harten van individueel gelovigen! Door tot Jezus Christus te komen wordt de dorst van de gelovige 

gelest en wordt de gelovige zelf tot een bron (middel) van vele zegeningen voor anderen!  
 

Het Oude Testament verbindt de stromen van levend water met de uitstorting van de Heilige Geest (Jesaja 43:3). En 

Johannes zegt, “En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was 

er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was” (Johannes 7:39). Jezus verkondigt dat ieder die in Hem gelooft het 

eeuwige leven ontvangt, dat wil zeggen, volledige verlossing, inclusief een overvloedig leven in de tegenwoordige tijd. 

Christus is de werkelijke Bron en Middellaar (Bemiddellaar) van dit eeuwige leven en van het overvloedige leven hier 

en nu voor iedereen die tot Hem komt en in Hem gelooft.  
 

Maar deze belofte zou niet in vervulling gaan voordat Jezus Christus verheerlijkt werd, dat wil zeggen, pas na Zijn 

kruisiging, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging. Dan pas zou Hij de stromen van levend water uitgieten van 

boven uit de hemel op de harten en levens van gelovigen. De apostel Johannes legt uit dat Jezus naar “de doop met de 

Geest” (de uitstorting van de Heilige Geest na Zijn dood en opstanding) verwees. Door de Heilige Geest bewerkt Jezus 

Christus wedergeboorte, nieuw leven, en verlossing in de harten en levens van gelovigen. En het is door de Heilige 

Geest dat Jezus Christus christenen tot bronnen (of kanalen) van overvloedige zegeningen voor anderen maakt. In het 

boek Handelingen kunnen we lezen hoe de christenen na de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag tot zegen 

werden voor andere mensen. Zij brachten het evangelie ook aan mensen over de hele aarde! 
 

  

7:45-52 

Ontdekking 2. De wet kennen en de wet gehoorzamen.  
 

De godsdienstige leiders van de Joden hadden de soldaten van de tempel bevolen om Jezus Christus te arresteren. Maar 

zij konden dat niet doen, omdat zelfs de soldaten verbaasd stonden over het onderwijs van Jezus Christus. Zij zeiden. 

“Nooit heeft een mens zo gesproken als deze Mens” (Johannes 7:46). De godsdienstige leiders waren boos en 

beschuldigden de soldaten van de tempel dat zij door Jezus misleid werden. Zij zeiden dat geen van de godsdienstige 

leiders van de Joden ooit in Jezus Christus hebben geloofd en dat de menigte die de wet niet kenden, vervloekt waren!  
 

Maar één van de godsdienstige leiders, genaamd Nicodemus, vestigde hun aandacht op de wet. De wet leert namelijk 

dat een mens niet zonder een verhoor beschuldigd mag worden ten einde zijn overtreding vast te stellen 

(Deuteronomium 1:16-17). Maar de Joodse godsdienstige leiders veroordeelde Jezus zonder enig verhoor! Dus, terwijl 

de godsdienstige leiders voordeden alsof zij de wet kenden, waren het juist zij die de wet overtraden! Zo werd hun 

onkunde in het openbaar ontmaskerd! En als zij wel de wet kenden, dan waren zij in elk geval onwillig de wet te 

gehoorzamen!  
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Ook in Matteüs 23:3 beschuldigt Jezus de godsdienstige leiders van de Joden dat zij niet deden wat zij verkondigden. 

Het is belangrijk dat ik weet dat God wil dat ik Zijn wil ook doe. Een christen moet doen wat hij gelooft en verkondigt! 

Een christen gehoorzaamt wat hij over de Bijbel weet!  
 

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 7:1-53 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. 
 

7:2 

Vraag 1. Wat was het Loofhuttenfeest? 

Aantekeningen. 
 

 (1) De zeven ingestelde feesten (op vastgestelde tijden) in het Oude Testament.  

Het Oude Testament kent zeven godsdienstige feesten (Leviticus 23; Numeri 28-29):  

• De Sabbat 

• Het Paasfeest (Pascha) en het Feest van Ongezuurde Broden 

• Het Feest van Weken of Oogstfeest (van de eerstelingen) of het Pinksterfeest 

• De dag voor het blazen van de trompetten 

• De Grote Verzoendag  

• Het Loofhuttenfeest 

• Het Purim Feest (Esther 9:18-32).  
 

Drie van deze feesten waren tegelijk pelgrimsfeesten, wanneer Joden uit alle landen naar Jeruzalem moesten optrekken 

om feest te vieren (Deuteronomium 16:16):  

• het Paasfeest was het begin van de oogst 

• het Pinksterfeest vierde de inzameling en het einde van de oogst  

• en het Loofhuttenfeest vierde de dankzegging voor de oogst.  
 

 (2) Het Loofhuttenfeest. 

Het Loofhuttenfeest werd in de zevende maand van de Joodse kalender gevierd, dat wil zeggen, ongeveer in oktober en 

duurde een week lang. Het was niet alleen een (dankzegging voor het) oogstfeest, maar tegelijk een vreugdevolle 

herdenking van de leiding van God in de woestijn, veertig jaar lang, en tegelijk een verwachting van Gods zegeningen 

voor Israël en de wereld in de toekomst. Gedurende de zeven dagen werden offeranden gebracht; bouwden de mensen 

loofhutten en sliepen er ‘s nachts in; een optocht van licht en het uitgieten van water op het brandofferaltaar. De 

loofhutten werden van takken en bladeren gemaakt boven op de platte daken van de huizen en in de straten en 

functioneerden meteen als behuizing voor de duizenden pelgrims die naar het feest opkwamen. De grote kandelaar in de 

tempel werd aangestoken om de mensen te herinneren aan de vuurkolom ‘s nachts en de wolkkolom overdag die de 

Israëlieten begeleidden bij de Exodus. Er was ook een optocht met brandende vuurfakkels ‘s nachts.  
 

De ceremonie waarbij water uitgegoten werd is een herdenking aan de verse stroom water die op wonderbaarlijke wijze 

uit de rots in de woestijn bij Meriba vloeide (Exodus 17:1-7). Op elk van de zeven dagen van het feest draagt een 

priester een kruik water uit de Poel van Siloam naar de tempel, onder begeleiding van een stoet mensen die op 

trompetten blazen en juichen. Te midden van dit alles wordt het water door een trechter aan de voet van het 

brandofferaltaar uitgegoten.  
 

Deze symbolische handeling moesten de Israëlieten herinneren aan de beloften in het Oude Testament: “Want Ik zal 

water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw 

nakomelingen” (Jesaja 44:3). “O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, kom, 

koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk” (Jesaja 55:1). “U zal zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het 

water nooit ontbreekt” (Jesaja 58:11). Daarom zegt Jezus in vers 38 met overtuiging: “Zoals de Schrift zegt: ‘Stromen 

van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’.” 
 

 

7:6 

Vraag 2. Waarom zegt Jezus dat Zijn tijd nog niet was aangebroken? 
 

Aantekeningen. Drie keer staat er in Johannes 7 iets over “de aangewezen tijd” (Grieks: kairos) of “uur” (Grieks: hóra). 

Dit betekent: de aangewezen tijd voor Jezus Christus om op te treden. De Bijbel leert dat voor elk daad en handeling 
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van Jezus Christus er een aangewezen tijd is, een bepaald moment, dat van eeuwigheid af al door God de Vader in Zijn 

eeuwige plan vastgesteld werd.  
 

In vers 6 en 8 zegt Jezus dat de aangewezen tijd om op te gaan naar het Loofhuttenfeest nog niet was aangebroken. 

Nadat Jezus in onmiskenbare woorden aan de Joodse godsdienstige leiders gezegd had dat zij God de Vader niet 

kenden, wilden zij Jezus arresteren. Maar niemand sloeg de hand aan Hem, omdat Zijn tijd nog niet was aangebroken. 

Hoe moeilijk de omstandigheden voor Jezus ook waren, in werkelijkheid was Jezus veilig en buiten gevaar van Zijn 

vijanden, omdat het nog niet de wil van God was dat Hij nu al zou sterven!  
 

Pas in Johannes 12:23-24 zegt Jezus, “Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden”. Toen 

profeteerde Jezus dat Hij zou sterven. Ook in Johannes 13:1 zegt Jezus dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze 

wereld zou overgaan naar de Vader. En in Johannes 17:1 bad Jezus, “Het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat 

ook Uw Zoon U verheerlijkt”. Dus, de aangewezen tijd voor Jezus dat Hij naar de aarde kwam, voor elk van Zijn daden 

en handelingen en voor Zijn dood aan het kruis, was een aangewezen tijd die al in de eeuwigheid door God bepaald 

werd. Het zijn niet de mensen op de aarde die de loop van de heilsgeschiedenis in de wereldgeschiedenis op de aarde 

bepalen, maar de soevereine God in de hemel (zie 1 Korintiërs 2:8)!  
 

 

7:14-16 

Vraag 3. Hoe kreeg Jezus zoveel geleerdheid zonder onderwezen te zijn? 
 

Aantekeningen. Toen Jezus de mensen in de tempel onderwees, waren de mensen verbaasd over Zijn onderricht en 

vroegen zich af waar Hij Zijn geleerdheid vandaan haalde zonder Zelf onderwezen te zijn.  
 

 (1) Het standaard onderwijs in de dagen van Jezus.  

In de dagen van Jezus Christus waren de enige erkende scholen de scholen waar godsdienstige leraren (rabbi’s) het 

Oude Testament en de Joodse theologie onderwezen. Terwijl de twee strijdende religieuze partijen van de Farizeeën en 

Sadduceeën hun opleiding in de rabbijnse scholen ontvingen, had Jezus geen formele opleiding meegemaakt. Dus in de 

ogen van de Joodse godsdienstige leiders en leraren had Jezus geen diploma van een erkende onderwijsinstelling 

ontvangen. Daarom concludeerden zij dat alles wat Jezus leerde wel fout moest zijn! De Joodse geleerdheid 

concentreerde zich op de uitleg van het Oude Testament en de standaard leerstellingen. Maar in de ogen van de Joodse 

geleerden verkondigde Jezus alleen maar Zijn eigen meningen. De Joodse godsdienstige leiders spoorden de mensen 

aan om het onderwijs van Jezus te weigeren en te verwerpen.  
 

 (2) De unieke bron voor het onderricht van Jezus.  

Maar Jezus antwoordde zijn critici als volgt: “Mijn onderricht is niet van Mij, maar van Hem Die Mij gezonden heeft.” 

Geen menselijke godsdienstleraar heeft ooit Jezus onderwezen! Alleen God Zelf heeft Jezus onderwezen! De Joodse 

geleerden dachten niet aan de mogelijkheid dat de inhoud van het onderricht van Jezus uit een ander Bron zou kunnen 

komen dan alleen de Joodse scholen. God Zelf is een veel hogere Bron van onderricht dan enige Joodse theologische 

school! Jezus zei dat Hij Zijn onderwijzingen van deze Bron ontving: God Zelf (zie Johannes 8:28; 14:24; 16:13;  

1 Johannes 2:27)! Dit is een serieuze waarschuwing voor Zijn vijanden, omdat als zij Zijn onderwijzing verwierpen, zij 

de Grootste Leraar, God Zelf, verwierpen!  
 

 

7:17-18 

Vraag 4. Wat zou iemands kwalificaties moeten zijn 

  om het onderricht van Jezus te evalueren?  
 

Aantekeningen. Jezus zegt, “Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit 

God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van 

Hem Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in Hem.” Jezus zegt dat wie Zijn 

onderricht wil begrijpen of evalueren de juiste houding en het juiste motief moet hebben!  
 

 (1) De juiste houding is gewillig zijn om God te gehoorzamen.  

In vers 17 zegt Jezus dat een mens die niet gewillig is om de wil van God te doen zoals het in de Bijbel geopenbaard 

wordt, nooit de ware kennis zal vinden!  

• Intellectueel zal Hij de ware betekenis van de boodschap van God nooit begrijpen.  

• Existentieel zal hij nooit een persoonlijke relatie met de enige God Die bestaat kunnen aangaan.  

Een mens moet de juiste houding hebben, namelijk, gewillig zijn om Gods Woord te gehoorzamen voordat hij Gods 

onderricht zonder meer kan begrijpen.  
 

 (2) Het juiste motief is werken voor de eer van God.  

In vers 18 zegt Jezus dat een mens die zijn eigen eer zoekt alleen maar een valse huichelaar is. De Joodse godsdienstige 

leraren en leiders waren zulke huichelaars, omdat zij hun eigen eer zochten. Zij wilden dat de mensen naar hen zouden 

opzien als de leiders en de leraren en hen zouden bewonderen voor hun godsdienstige ijver (in bidden, vasten, geven, de 

ceremoniële wetten houden). Maar zij waren jaloers, omdat de mensen veel liever naar Jezus luisterden! Omdat zij hun 

eigen eer zochten, konden zij niet merken dat Jezus de woorden van God sprak.  
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Maar Jezus Christus sprak de woorden van God en gehoorzaamde de woorden van God. Hij werkte voor de eer van Zijn 

hemelse Vader. Daarom was Hij volkomen betrouwbaar! Iedereen die het onderricht van Jezus wil begrijpen of 

evalueren, moet de juiste houding hebben (de gewilligheid om Gods Woord, de Bijbel, te gehoorzamen) en het juiste 

motief hebben (de eer zoeken van de God van de Bijbel). Jezus belooft dat hij dan zal weten (uitvinden) dat het 

onderricht van Jezus Christus inderdaad van God in de hemel komt!  
 

 

7:17 

Vraag 5. Wat is de relatie tussen kennis en gehoorzaamheid in vers 17?  
 

Aantekeningen. Er bestaat een bijzondere relatie in de Bijbel tussen kennis, liefde en gehoorzaamheid.  
 

 (1) De relatie tussen kennis, liefde en gehoorzaamheid. Kennis komt het eerst. 

In Johannes 17:26 zegt Jezus dat Hij kennis van God aan Zijn discipelen gegeven heeft, zodat Gods liefde in hen mocht 

zijn. In Johannes 14:15 zegt Jezus, “Als u Mij liefheeft, neem dan Mijn geboden in acht (gehoorzaam ze).” Daarom 

leidt het kennen van God tot het liefhebben van God. En het liefhebben van God leidt tot het gehoorzamen van God 

(Johannes 14:21,23). De relatie tussen deze drie is: eerst kennis, dan liefde en ten slotte gehoorzaamheid.  
 

 (2) De relatie tussen gehoorzaamheid, liefde en kennis. Kennis komt het laatst.  

Maar in Johannes 7:17 zegt Jezus dat een mens gewillig moet zijn om te gehoorzamen voordat hij het onderricht van 

Christus kan begrijpen of kennen. En Efeziërs 3:17-19 zegt dat een mens in de liefde geworteld moet worden voordat 

hij de kennis van God kan begrijpen. Gehoorzaamheid aan God leidt tot liefde voor God en uiteindelijk tot meer 

ervaringskennis van God! De relatie tussen deze drie is: eerst gehoorzaamheid, dan liefde en ten slotte kennis.  
 

 (3) Gehoorzaamheid, liefde en kennis zijn van elkaar afhankelijk.  

Alle drie zijn van elkaar afhankelijk, beïnvloeden elkaar en verrijken elkaar:  

• kennis van het verstand 

• liefde van het hart 

• en gehoorzaamheid van de wil  

Geen van de drie is echt het eerste. Wat echt het eerste is, is de soevereine genade van God! Alleen door de genade van 

God verkrijgen we meer kennis, liefde en gehoorzaamheid! Gods soevereine genade beïnvloed en transformeert 

(verandert) ons hele persoonlijkheid zodat wij voor de eer en heerlijkheid van God kunnen leven.  
 

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 

7:1-53.  

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 7:1-53.  
 

7:1. Dikwijls is het verstandig om weg te blijven van plaatsen waar mensen je kwaad willen doen of willen doden. 

7:5. Wees niet verbaasd wanneer sommigen van je familieleden niet in Jezus Christus geloven of met jouw geloof  

in Jezus Christus spotten. 

7:7. Wees niet verbaast dat de wereld je haat omdat je het kwaad in de wereld aan het licht brengt.  

7:8. Er is een tijd voor alles. Een tijd om te wachten en een tijd om te handelen. Lees Prediker 3:1-8; 8:5b-6a. Er is 

ook een tijd voor God om te wachten en een tijd voor God om te handelen! Het zijn niet mensen die de loop 

van gebeurtenissen in de geschiedenis van de wereld bepalen, maar de soevereine God!  

7:12. Wees niet verbaasd dat mensen verdeeld zijn over wie Jezus Christus is. Sommige mensen zien Hem alleen als 

Profeet, maar anderen als de Messias (Johannes 7:40-43). Lees Lukas 2:34! 

7:14. Jezus gaf onderricht op plaatsen waar mensen godsdienst zochten, waar mensen geïnteresseerd waren in 

godsdienstige zaken. Geef bijzondere aandacht aan mensen die God zoeken.  

7:15-16. Een mens kan wel een goede opleiding op een erkend onderwijs instelling hebben gehad, maar het allerbeste  

onderwijs vindt je alleen aan de voeten van de Grootste Leraar, Jezus Christus!  

7:17. Als je het onderwijs van Jezus Christus wil begrijpen of evalueren, moet je de juiste houding hebben,  

namelijk, om Zijn onderricht te gehoorzamen.  

7:18. Als je het onderwijs van Jezus Christus wil begrijpen of evalueren, moet je het juiste motief hebben, namelijk, 

alleen de eer van de God van de Bijbel zoeken.  

7:20. Wees niet verbaasd als mensen zeggen dat je een demon hebt.  

7:24. Stop om mensen en situaties te beoordelen alleen op basis van wat je ziet. Maak rechtvaardige oordelen.  
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7:37-39. Wees overtuigd dat wanneer je in Jezus Christus gelooft, de Heilige Geest je leven gaat veranderen en je  

leven tot een zegen gaat maken voor anderen.  

7:47-51. Wees voorzichtig om andere mensen te oordelen dat zij de wet niet kennen, wanneer je zelf de wet 

niet helemaal nakomt.  
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes hoofdstuk 7:1-53.  
 

Ik wil bewust zijn van het feit dat God mij tot een bron van zegen voor anderen heeft gemaakt. Hij heeft aan mij de 

Heilige Geest gegeven om in mijn lichaam en leven te wonen en te werken, zodat ik de boodschap van Christus verder 

mag vertellen en mensen met de liefde van God mag dienen.  
 

Ik wil doorgaan om Gods wet, dat wil zeggen, Gods woorden in de Bijbel te gehoorzamen. Ik wil de kennis in de Bijbel 

blijven toepassen.  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

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

Johannes 7:1-53.  

(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 7 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 Kolossenzen 3 – 4  

    en 1 Tessalonicenzen 1. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak  

    korte aantekeningen.  

4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers: (6) Johannes 5:24. 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.  

 


