GEMEENTE.
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LES 26

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]
LUKAS 4:31 – 7:50

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt
(Lukas 4:31 – 7:50). 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)

[CHRISTELIJKE HUWELIJK]
(2) EFEZIËRS 5:23,25

Mediteer, memoriseer en repeteer twee aan twee.
(2) Liefhebben en leiden. Efeziërs 5:23,25. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de
Gemeente is; en Hij is het behouder van het Lichaam. Mannen, heb uw vrouwen lief, zoals ook Christus de Gemeente
liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven.

4

BIJBELSTUDIE

[EVANGELIE VAN JOHANNES]
JOHANNES 11:1-57

Introductie. Johannes 10:40 – 11:57 beschrijft de bediening van Jezus in Perea (Lukas 13:22 – 19:27 en Bethanië vanaf
december 29 n.C. tot ongeveer februari 30 n.C. (3 maanden).
In Johannes 11:1-44 maakte Jezus een reis van de andere oever van de Jordaan naar Bethanië, dat dichtbij Jeruzalem
ligt, om Lazarus uit de dood op te wekken. De opwekking van Lazarus uit de dood was een groter teken (wonder) dan
alle andere tekenen van Jezus en bewees dat Jezus Christus inderdaad de Messias was. Zoals het teken van de
vermenigvuldiging van de broden een teken was dat Jezus Christus ‘het Brood des Levens’ was (Johannes 6:35), en de
genezing van de blindgeboren man een teken was dat Jezus Christus ‘het Licht van de wereld’ was (Johannes 8:12), zo
was de opwekking van Lazarus uit de dood een teken dat Jezus Christus ‘de de Opstanding en het Leven’ was
(Johannes 11:25). Dit teken leidde direct tot het formele besluit van de Joodse Raad (de Sanhedrin) om Jezus te doden
(Johannes 11:47-55).
STAP 1. LEES.

GODS WOORD

Lees. We gaan Johannes 11:1-57 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.
11:9-10

Ontdekking 1. De tijd die God mij geeft om mijn door God gegeven taak te vervullen.

De discipelen keken alleen naar de omstandigheden. Zij waarschuwden Jezus om niet naar Judea te gaan, omdat daar
Joden waren die Jezus wilden doden. Maar Jezus antwoordde dat elke dag een vast aantal uren heeft waarop het licht
schijnt. Een mens moet lopen zolang er licht is. Jezus bedoelde te zeggen dat God Hem een bepaalde tijd toebedeeld
heeft om Zijn werk (bediening) op de aarde te doen en te voltooien. Dus deze tijd kan niet verlengd worden door welke
maatregel van de discipelen of door enige samenzwering van Zijn vijanden dan ook. God is soeverein (almachtig) en de
© 2016 DOTA Handleiding 7

Les 26. Johannes 11

1

tijd die Hij aan ieder mens toebedeelt, kan niet door de omstandigheden op de aarde veranderd worden! God de Vader
heeft ook aan mij een bepaalde tijd toebedeeld om mijn door God gegeven levenstaak (bediening) te doen en helemaal
af te maken. Zolang ik blijf wandelen in het licht van Gods plan hoef ik geen mens of geen omstandigheid te vrezen. Ik
zal geen blijvend letsel oplopen en ook niet falen! Het is een geweldige zekerheid dat de God van de Bijbel op de troon
van het universum zit en elk mens en elke omstandigheid in de hand houdt (lees Matteüs 10:28-31)!
11:33-35

Ontdekking 2. De wijze waarop Jezus in Zijn geest bewogen werd.

Toen Jezus zag dat Maria en de Joden weenden over Lazarus die gestorven was, “werd Hij heftig in Zijn geest bewogen
en raakte innerlijk in beroering”.
De betekenis van de woorden: “heftig bewogen worden”.

De woorden worden gebruikt voor een paard dat snuift en
voor een mens die kwaad of verbolgen is. Toen Jezus zag hoe de mensen leden onder de dood van een geliefde, werd
Hij met verontwaardiging vervuld! Waarom? Hij werd met verontwaardiging vervuld tegen de zonde in de wereld,
omdat de zonde de onderliggende oorzaak van alle menselijk lijden en de lichamelijke dood is. Maar Jezus werd heftig
bewogen in Zijn geest en niet in Zijn gezicht. Dat drukt sympathie eerder dan boosheid uit. Daarom is de betekenis
eerder dat Jezus een diep medelijden had met het lijden van de mensen.
De betekenis van de woorden: “in beroering raken”.

De woorden worden gebruikt voor schudden of beven. In
Johannes 12:27 duidt het op de ziel van Jezus die in beroering kwam. Als Hij andere mensen ziet lijden, reageerde Hij
zichtbaar.
Samen drukken deze woorden uit dat Jezus enerzijds verbolgen werd door de zonde als de werkelijke oorzaak van alle
lijden en verdriet, maar anderzijds diep beroerd werd in Zijn medelijden met het lijden en verdriet van mensen. Jezus
barstte uiteindelijk uit in tranen. Zijn tranen waren een uitdrukking van oprecht medelijden en liefde voor lijdende
mensen. Zo horen christenen enerzijds diep verontwaardigd te worden over de zonde en het onrecht in de wereld, maar
anderzijds diep beroerd te worden door al het lijden van mensen als een gevolg van de zonde!
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 11:1-57 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.
11:12-13

Vraag 1. Hoe beschouwen christenen de lichamelijke dood en opstanding?
Aantekeningen.
(1) De zielen van gestorven mensen blijven niet ronddwalen in hun huis of bij het graf.

De Bijbel leert dat de zielen (geesten) van gestorven mensen niet blijven ronddwalen in hun huis of bij hun graf.
Daarom zijn christenen niet bang dat geesten van gestorven mensen hen zouden opjagen. Daarom aanbidden christenen
ook niet de geesten van hun gestorven familieleden in hun huis, bij het graf of in een tempel. De Bijbel leert dat de
geesten van gestorven christenen meteen naar Christus in de hemel gaat en dat de geesten van gestorven niet-christenen
(ongelovigen) meteen naar de hel gaan.
(2) In de Bijbel wordt sterven dikwijls vergeleken met iemand die slaapt.

Bijvoorbeeld, in Matteüs 27:52 staat geschreven, “Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die
ontslapen waren, werden opgewekt”. Deze vergelijking betekent dat er een heerlijke ontwaking (van het gestorven
lichaam) aan het einde van de lichamelijke dood zal zijn. Dit wordt de opstanding van het lichaam genoemd. Als Jezus
zegt, “Lazarus, ons vriend, slaapt”, bedoelt Hij dat Lazarus gestorven was en dat zijn lichaam uit de dood opgewekt zou
worden!”
(3) De geest (ziel) van de gestorven mens is volkomen onbewust van gebeurtenissen op aarde.

Hoewel de gestorven mens vergeleken wordt met slapen, leert de Bijbel niet dat de geest (ziel) van de gestorven mens
slaapt in de zin van dat die helemaal onbewust van alles is. De geest is alleen volkomen onbewust van gebeurtenissen
op de aarde die hij verlaten heeft. De geesten van Abraham en Jakob kunnen hun nakomelingen op de aarde niet zien en
ook niet kennen (Jesaja 63:16). “De doden weten helemaal niets ... en hebben geen deel meer aan alles wat er onder de
zon plaatsvindt” (Prediker 9:5-6). Hoewel de rijke man, nadat hij gestorven was, dacht aan zijn vijf broers die nog op de
aarde leefden, had hij geen kennis van hoe het met hen ging en kon hij ook niet met hen communiceren (Lukas 16:2331). De geesten van gestorven mensen weten niet wat er op de aarde gebeurt en kunnen ook geen contact maken met
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mensen die nog op de aarde leven. De gestorven mensen kunnen niet werken, niet overleggen, hebben geen kennis of
wijsheid en kunnen dus hoegenaamd geen invloed uitoefenen op mensen die nog op de aarde leven. De gebeurtenis in
1 Samuël 28 is een vervalst nabootsing van de profeet Samuël door een boze geest (een demon).
(4) De geest van de gestorven mens is heel bewust van de hemel of de hel.

In Lukas 16:23-31 lezen we dat de geest (ziel) van de rijke man niet onbewust was, maar heel bewust was van de hel en
de pijn die hij leed. Maar de gestorven Lazarus was heel bewust van de hemel en de troost die hij daar vond. De geesten
van gestorven christenen zijn heel bewust van de hemel en van de andere gestorvenen daar, als Abraham. Zij leven in
de tegenwoordigheid (aanwezigheid) van God, spreken met Hem, aanbidden Hem en dienen Hem.
11:25-26

Vraag 2. Wat bedoelt Jezus als Hij zegt dat een christen nooit sterven zal?
Aantekeningen.

In vers 25-26 zegt Jezus, “Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft, zal leven ook al was hij gestorven.
En ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.”
(1) Jezus zegt, “Ik ben de Opstanding en het Leven”.

Het betekent dat de opstanding uit de dood onlosmakelijk verbonden is met Jezus Christus. De regel kan ook als volgt
vertaald worden: “De opstanding en het leven is Christus” en betekent dat de opstanding uit de dood en het onsterfelijk
leven in Christus gegrond is (zie Openbaring 1:18). Alleen omdat Jezus Christus uit de dood is opgestaan en lichamelijk
voor eeuwig leeft, zullen christenen ook uit de dood opstaan en lichamelijk voor eeuwig leven! Jezus Christus is de
Bron voor de opstanding uit de dood en het onsterfelijk leven. Tot nu toe is Jezus Christus “de eersteling” uit de dood (1
Korintiërs 15:23), dat wil zeggen, de Eerste en Enige Die uit de dood is opgestaan! Christenen zullen pas uit de dood
opstaan bij de wederkomst van Christus en dan deel krijgen aan Zijn onsterfelijk leven.
(2) Jezus zegt, “Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven.”

Toen Lazarus erg ziek werd, stuurden zijn zusters een boodschapper naar Jezus. In vers 4 zegt Jezus, “Deze ziekte is
niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt.”
Maar Jezus haastte Zich niet terug naar Lazarus. Hij vertraagde Zijn terugkeer, zodat Lazarus al vier dagen overleden
was en zijn lichaam al bezig was in de graftombe te ontbinden toen Hij in Bethanië arriveerde.
In vers 21-22 zegt Martha tot Jezus, “Als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik
dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.” Dit was geen verwijt of wrok, maar een uitdrukking van verdriet dat
pijn deed. Zij besefte dat Jezus te laat teruggekomen was. Misschien omdat de boodschapper vertelde dat Jezus gezegd
had dat de ziekte van Lazarus niet in de dood zou eindigen, was er een vage hoop ontstaan dat Jezus Lazarus zou
hebben genezen. Er woedde een strijd in haar hart. Enerzijds rouwde zij over zijn dood, maar geloofde dat Lazarus
eenmaal bij de opstanding uit de doden in de verre toekomst uit de dood zou opstaan. Anderzijds hoopte zij dat er een
wonder zou plaatsvinden en hij weer zou leven. De duisternis van het verdriet en het licht van de hoop waren in een
dodelijke strijd met elkaar verwikkeld.
Toen zei Jezus, “Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven.” Jezus zei iets dat veel meer was dan wat
Martha geloofde!
Deze uitspraak slaat op het moment dat een christen sterft. De christen die altijd in Christus geloofd heeft, mag wel
lichamelijk sterven en tot stof terugkeren, maar zijn geest (ziel) kan en zal nooit sterven! Zijn geest zal voor eeuwig
leven! Zijn geest zal deelhebben aan het opstandingleven van Christus en ervaren dat het eeuwige leven geen vorm van
dood kent! Op het moment dat een christen sterft, keert zijn lichaam weer terug tot stof (de elementen waaruit het
geschapen werd), maar zijn geest (ziel) komt meteen in de tegenwoordigheid van Jezus Christus in de hemel. In
Filippenzen 1:23 zegt Paulus dat hij verlangt om te sterven en bij Christus te zijn. Zijn gestorven lichaam kan helemaal
niets voelen of ervaren, maar zijn geest leeft, voelt en ervaart het eeuwige leven in de tegenwoordigheid van Jezus
Christus! Het sterfelijk leven van een christen in zijn lichaam moet eenmaal tot een einde komen, maar zijn eeuwige
leven in zijn geest (ziel) duurt tot in alle eeuwigheid!
(3) Jezus zegt, “En ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.”

Deze uitspraak slaat op de periode voordat een christen sterft. De christen die in Jezus gelooft en geestelijk met Hem
op de aarde leeft, zal nooit in de eeuwige dood (de hel) terechtkomen. Volgens 2 Tessalonicenzen 1:9 is “de eeuwige
dood’ de toestand waarbij de geest en het lichaam van de mens van de liefdevolle tegenwoordigheid en zorg van God
gescheiden zijn. Een christen zal deze toestand nooit meemaken. Zijn geest en lichaam zullen nooit van de liefdevolle
aanwezigheid en zorg van God gescheiden worden. Zo lang hij op de aarde leeft, ervaart zijn geest het eeuwige leven en
zijn lichaam de liefdevolle zorg van God.
En wanneer hij sterft, dan komt zijn geest meteen in de zichtbare tegenwoordigheid van Christus in de hemel. En
hoewel zijn lichaam in het stof van het graf ligt, zal God nooit het stof (de elementen) van zijn lichaam verlaten.
Volgens Johannes 5:25-29 zal Christus bij Zijn wederkomst niet een nieuw lichaam voor de gestorvene scheppen, maar
zijn sterfelijke lichaam uit de dood doen opstaan. Volgens Filippenzen 3:21 zal zijn sterfelijke lichaam veranderd
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worden en gelijkvormig gemaakt worden aan het heerlijke opstandinglichaam van Jezus Christus! Volgens 1 Korintiërs
15:42-44 zal het lichaam van de christen meteen heerlijk onsterfelijk zijn!
Samenvatting. In vers 25 belooft Jezus Christus dat de geest (ziel) van de christen nooit de dood zal ervaren. En in vers
26 belooft Jezus Christus dat het lichaam van de christen nooit door God opgegeven en verlaten zal worden, ook niet in
het graf! Hoewel de christen lichamelijk moet sterven (1 Korintiërs 15:50), blijft God zorgen voor zijn sterfelijk
lichaam.
11:47

Vraag 3. Wat was het Sanhedrin?
Aantekeningen.

Het Sanhedrin was de Hoogste Raad van de Joden, niet alleen in Israël (Matteüs 5:22), maar ook in het hele Romeinse
Rijk. Het werd in de tijd van de Maccabeeën (ongeveer 150 v.C.) opgericht en had zijn zetel in Jeruzalem. Het bestond
uit 71 leden: alle voorgaande hogepriesters, leden van de meest prominente Joodse families, de hoofden van Joodse
families die “oudsten” genoemd werden, de Schriftgeleerden die de deskundige theologen en uitleggers van het Oude
Testament waren en de wetgeleerden die voortdurend de mondelinge traditie gebaseerd op de Schrift uitlegden. De
zittende hogepriester was de voorzitter. Het Sanhedrin hield toezicht op alle zaken die de Joden raakten, zelfs van de
Joden in het buitenland.
11:49-52

Vraag 4. Wie was Kajafas?
Aantekeningen.

Kajafas was de hogepriester en voorzitter van het Sanhedrin van 18 tot 36 n.C. Zonder dat hij het zelf besefte, sprak hij
een profetie uit aangaande Jezus Christus. Jezus zou sterven voor Gods volk, d.w.z. voor de gelovigen in het volk van
Israël en Hij zou de kinderen van God die overal onder de heidense volken verstrooid waren weer tot één volk
bijeenbrengen (zie Johannes 10:16; 1 Petrus 2:9-10).
11:47-53

Vraag 5. Hoe kan een slecht mens als Kajafas profeteren?
Aantekeningen.
(1) De bedoeling van Kajafas.

Kajafas zei, “U overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren
gaat.” De bedoeling van deze schurk was niet nobel. Hij bedoelde dat als de Joden Jezus gingen volgen, de Romeinen
zouden komen en het Joodse volk vernietigen. Maar als zij Jezus doodden, dan zou het Joodse volk gespaard blijven!
Onder de dekmantel van patriottisme probeerde de gewetenloze Kajafas van Jezus ontslagen te raken, omdat Jezus een
struikelblok was voor zijn eigen populariteit en glorie in Israël! De ironie was dat precies het tegengestelde gebeurde!
Toen de Joden Jezus vermoordden, verzegelden zij hun eigen verdoemenis als volk en persoonlijk! De Romeinen
kwamen in 70 n.C., en vernietigden Jeruzalem, de tempel en het Joodse volk! De samenzwering van Kajafas tegen
Jezus lukte, maar het resultaat was precies het tegengestelde van wat hij bedoeld had!
(2) De profetie van Kajafas.

Waarom zegt Johannes 11:51-52 dan: “Dit zei Kajafas echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar
profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk, maar ook om de kinderen van God, overal verspreid, bijeen te
brengen.” Johannes wijst hier op de soevereiniteit van God in de menselijke geschiedenis. Niets in de geschiedenis
gebeurt zonder het besluit, de toestemming of het beheer (controle) van God (zie Jesaja 14:24,27). God overstemde de
woorden van Kajafas en zette ze op een soevereine wijze opzij, zodat zijn woorden een veel diepere betekenis kregen
dan wat Kajafas bedoelde of zich realiseerde! Kajafas als hogepriester sprak een profetie uit zonder dat hij dat wilde.
Vroeger verklaarde de hogepriester de wil van God d.m.v. de Urim en Tummim (Exodus 28:30). Maar nu liet God toe
dat de hogepriester de wil van God bekendmaakte door een profetie die hijzelf niet eens begreep! God goot een heel
ander betekenis in zijn woorden!
Terwijl Kajafas en de Joden in het Sanhedrin een complot smeden om Jezus Christus te vermoorden, plande God dat
Zijn dood het zoenoffer voor de zonden van de wereld zou worden! Wat mensen doodden, gebruikte God om eeuwig
leven te brengen! Terwijl Kajafas een kwade bedoeling had en ook daarvoor verantwoordelijk gehouden zal worden,
had God een goede bedoeling! Deze uitspraak geeft ons inzicht in de relatie tussen Gods soevereiniteit enerzijds en de
menselijke verantwoordelijkheid anderzijds. Kajafas was volkomen vrij om te zeggen wat zijn boze hart hem ingaf,
maar God maakt dat de woorden van deze koelbloedige moordenaar Gods verlossingsplan onder woorden brengt!
Zonder dat hij zich ervan bewust was, werd Kajafas een profeet. Ook in het Oude Testament sprak God door een slechte
profeet Bileam (Numeri 23). Nu sprak God door de slechte hogepriester Kajafas.
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11:51-52

Vraag 6. Stierf Jezus Christus alleen voor het Joodse volk?
Aantekeningen.

Nee, “Hij zou voor het volk sterven, en niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God, overal verspreid,
bijeen te brengen.” Kajafas gebruikte de uitdrukking “het volk van Israël” als een politieke eenheid. Maar Johannes
gebruikte het als een geestelijk begrip, omdat het parallel staat met de woorden “de kinderen van God”. De kinderen
van God zijn alleen de mensen die in Jezus Christus geloven, die door de Heilige Geest wedergeboren zijn (Johannes
1:12-13). Jezus Christus stierf dus voor twee groepen mensen:
• voor de kinderen van God in het volk van Israël
• en voor de kinderen van God die overal in de wereld verspreid zijn, dat wil zeggen, de kinderen van God in de
heidense volken (zie Jesaja 49:6).
Johannes herhaalt wat Jezus Christus in Johannes 10:16 zei. Jezus Christus verzamelt zijn schapen uit de Joodse
schaapskooi (het volk) en uit de andere schaapskooien (de volken) in de wereld en het zal worden “één kudde, één
Herder”. Jezus herhaalt deze gedachte in Johannes 12:32, “Als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen naar Mij
toetrekken.” Alle knieën zullen uiteindelijk gewillig of onwillig buigen voor Jezus Christus. Alle tongen, hetzij van
gelovigen, hetzij van ongelovigen, zulle uiteindelijk belijden: “Jezus Christus is de Heer!” (Filippenzen 2:9-11; Efeziërs
1:10).
11:55

Vraag 7. Naar welk Joods Pascha verwees Johannes?
Aantekeningen.

Het Joodse Pascha was een herdenkingsfeest die de uittocht (de exodus) van de Joden onder Mozes in 1447 v.C.
herdacht. Johannes noemt drie paasfeesten in zijn Evangelie:
• het eerste paasfeest in april 28 n.C. (Johannes 2:13,23)
• het tweede paasfeest in april 29 n.C. (Johannes 6:4)
• het derde paasfeest in april 30 n.C. (Johannes 11:55; 12:1; 13:1; zie 19:31).
De andere drie Evangeliën noemen alleen het laatste paasfeest.
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
11:1-57.
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 11:1-57.

11:4.

Hoewel ziekte geworteld is in de zondeval en zonde in de wereld waarin we leven, gebruikt God soms ziekte
om Zichzelf te verheerlijken!
11:6.
Weet dat werkelijk vertrouwen in God betekent dat je kunt wachten op God om op te treden, in plaats van
vooruit te stormen.
11:20-27. In Lukas 10:38-42 maakte Martha zich heel druk met dienen, terwijl Maria aan de voeten van Jezus zat en
van Hem leerde. Maar hier in Johannes 11:20-27 ging Martha uit om naar de woorden van Jezus te luisteren en
bleef Maria thuis om te kniezen. Martha kon veranderen en veranderde inderdaad!
11:25. Hoewel het fysieke lichaam van een christen zal sterven, zal zijn geest (ziel) nooit sterven, maar meteen in de
tegenwoordigheid van Christus komen. Bij de opstanding uit de dood zal ook zijn sterfelijke lichaam uit de
dood opstaan en onsterfelijkheid ontvangen.
11:26. Hoewel het fysieke lichaam van een christen eenmaal moet sterven, zal zijn geest en zijn lichaam nooit in de
hel terechtkomen.
11:33-35. Evenals Jezus Christus, moeten christenen verontwaardig zijn over zonde en het lijden als gevolg van de
zonde. Maar tegelijk diep medelijden voelen voor mensen die lijden.
11:47-48. Besef dat bepaalde godsdiensten meer interesse hebben voor politieke en militaire macht dan voor
gerechtigheid en het Koninkrijk van God.

© 2016 DOTA Handleiding 7

Les 26. Johannes 11

5

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes 11:1-57.

Ik wil meer als Jezus Christus zijn. Als Jezus zag dat mensen leden, dan werd Hij heftig in Zijn geest bewogen en raakte
Hij innerlijk in beroering. Hij was verbolgen over de zonde die de wortel van al het lijden en verdriet op de aarde is,
maar had tegelijk diep medelijden met de mensen die leden en verdrietig waren. Zo zou ik ook willen zijn.
Ik wil het beste gebruik maken van elke dag. God heeft een bepaalde periode van tijd aan mij toebedeeld om op de
aarde te leven en mijn door God gegeven taak te doen en helemaal te vervullen. Zolang ik blijf wandelen in het licht van
Gods plan, hoef ik geen mens of geen omstandigheid te vrezen. Ik zal geen blijvend letsel opdoen en ook niet falen!
Met de geweldige zekerheid dat de God van de Bijbel op de troon van het universum zit en elke mens en elke
omstandigheid in de hand heeft (lees Matteüs 10:28-31) wil ik mijn toegewezen taak op aarde vervullen!
STAP 5. BID.

REACTIE

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in
Johannes 11:1-57.
(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 11 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 Lukas 8:1 – 11:28.
Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers: (3) Liefhebben en onderwerpen. Titus 2:4-5.
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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