GEMEENTE.
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LES 34

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]
HEBREEËN 4 - 7

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt
(Hebreeën 4 - 7). 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]
(14) JOHANNES 14:6

Repeteer twee aan twee:
(14) Johannes 14:6. IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”
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BIJBELSTUDIE 85 minuten

[EVANGELIE VAN JOHANNES]
JOHANNES 15:1-27

Introductie. Johannes 14 tot 17 bestaan uit de redevoeringen van Jezus Christus tijdens het laatste paasmaal. In
Johannes 15 spoort Jezus Christus Zijn discipelen aan tot discipelschap. De kenmerken van een discipel van Jezus
Christus zijn: voortdurend in Jezus Christus te blijven, het Woord van Christus voortdurend in je te laten blijven, te
bidden, elkaar (andere christenen) lief te hebben, te gehoorzamen, vrucht in de wereld te dragen en te getuigen in de
wereld.
Johannes 15:1-17 is een allegorie over de wijnstok en de ranken. Kort voor Zijn verhoor en kruisiging spoorde Jezus
Christus Zijn discipelen aan om in het geloof te volharden en veel blijvende vrucht te dragen! De wijnstok was in Israël
het symbool van de vruchtbaarheid (Psalm 80:9-16; 128:3; Jesaja 5:1-7; Jeremia 2:21; Ezechiël
17:1-10; Joël 2:22; Zacharia 8:12; Maleachi 3:11). Gedurende dit laatste paasmaal met Zijn discipelen heeft Jezus
Christus ook het Avondmaal ingesteld en sprak Hij daar ook over de vrucht van de wijnstok (Matteüs 26:26-30, Markus
14:22-26; Lukas 22:14-20). Het is dus mogelijk dat Jezus Christus Zijn onderricht over de wijnstok en de ranken gaf in
samenhang met zijn instelling van het Avondmaal. Jezus wilde dat Zijn discipelen achter de symbolen van het brood
eten en de wijn drinken de werkelijkheid, namelijk, omgang met Jezus Christus Zelf, zouden zien.
STAP 1. LEES.

GODS WOORD

Lees. We gaan Johannes 15:1-27 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.
15:4

Ontdekking 1. De drie belangrijke verantwoordelijkheden voor elke christen.

Jezus gebruikt drie bevelen: “Blijf in Mij!” “Heb elkaar lief!” en “ Getuig over Mij!” Deze drie bevelen verdelen
hoofdstuk 15 in drie belangrijke verantwoordelijkheden voor elke christen:
• blijven in een persoonlijke relatie met Christus
• wandelen in liefde tegenover andere christenen
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• en getuigen tegenover de mensen in de wereld.
(1) Johannes 15:1-11. Blijf in Christus.

Vers 4 zegt, “Blijf in Mij!”en vers 9: “Blijf in Mijn liefde!” Maar vers 5 en vers 7 zeggen: “Christus blijft in ons” en
“Het Woord van Christus blijft in ons”. Jezus Christus maakt het mogelijk voor me om in Hem en in Zijn liefde te
blijven, omdat Hij en Zijn Woord in mij blijven! Hoewel Christus de eerste is om Zijn Woord tot mij te spreken en de
eerste is Die Zijn liefde aan mij openbaart, heb ik de verantwoordelijkheid om mij in te spannen om een persoonlijke
relatie met Christus, Zijn liefde en Zijn Woord te onderhouden.
(2) Johannes 15:12-17. Heb elkaar lief.

Vers 13 zegt dat “elkaar liefhebben” betekent: elke dag voor anderen leven. Het betekent dat ik mijn tijd, energie en
bezittingen geef aan andere mensen zodat zij de liefde van Christus door mij mogen ervaren. Deze twee bevelen zijn
onafscheidelijk. Vers 10 zegt dat als ik de geboden van Christus gehoorzaam, Ik in Zijn liefde zal blijven. En vers 14
zegt dat als ik Zijn geboden gehoorzaam, ik echt Zijn vriend ben. Wat ik leer is dat mijn relatie tot Christus niet
gescheiden kan worden van mijn relatie tot mijn broers en zusters. Christus liefhebben betekent andere christenen
liefhebben. Andere christenen niet liefhebben betekent Christus niet liefhebben. In de liefde van Christus blijven en
elkaar liefhebben zijn onafscheidelijk!
(3) Johannes 15:18-27. Getuig over Christus.

Jezus beveelt Zijn discipelen om voortdurend over Hem te getuigen aan mensen in de wereld. De discipelen van Jezus
Christus konden dat doen omdat zij met Christus waren gedurende Zijn aardse verblijf en omdat de Geest van Christus
in hen zou wonen. Zo zal de Heilige Geest ook christenen gebruiken als een middel om te getuigen over Jezus Christus,
over wat Hij onderwezen en gedaan heeft en hoe verloren mensen behouden kunnen worden en in een persoonlijke
relatie tot Hem kunnen komen.
15:5

Ontdekking 2. Besef dat een christen buiten Jezus Christus om niets kan doen.

Johannes 15:5 zegt, “Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder
Mij kunt u niets doen.” Ik wil een christen zijn die veel vrucht voor God draagt. Dit is alleen mogelijk als ik in Jezus
Christus blijf en Hij in mij blijft. Zonder Jezus Christus kan ik misschien veel dingen doen (eten, lopen, praten, enz.),
maar kan ik niets doen dat eeuwige waarde heeft!
Ik ben heel erg actief, maar dragen mijn activiteiten wel vrucht voor de eeuwigheid? Dat kan ik alleen geloven als ik in
Jezus Christus blijf en Hij in mij blijft. Ik wil niet op een dag ontdekken dat ik voor Christus op pad ben geweest, maar
niet met Christus; dat ik erg actief voor God ben geweest, maar in werkelijkheid weinig blijvende vrucht heb gedragen.
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 15:1-27 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.
15:1

Vraag 1. Wat is Johannes 15:1-17? Is het gewoon onderricht? Is het een gelijkenis? Of is het een
allegorie?

Aantekeningen. Een voorbeeld van gewoon onderricht in de Bijbel is Johannes 14:15-27. Een voorbeeld van een
gelijkenis in de Bijbel is Lukas 10:30-35. Voorbeelden van allegorieën in de Bijbel zijn Johannes 10:1-16 en Johannes
15:1-17.
Een gelijkenis heeft alleen één hoofdboodschap. Bijvoorbeeld in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan is de
vraag niet, “Wie is mijn naaste?”, maar “Voor wie ben ik een naaste?” De belangrijke boodschap is: “Je bent een naaste
voor degene aan wie je barmhartigheid bewijst.”
Een allegorie is een uitgebreid vergelijking en heeft verschillende punten van vergelijking. Bijvoorbeeld, in deze
allegorie vertegenwoordigt “de Wijngaardenier” God de Vader, “de wijnstok” Jezus Christus en “de ranken die levend
aan Christus zijn verbonden en daarom veel en blijvende vrucht dragen” christenen. Maar “de ranken die niet (levend)
aan de wijnstok zijn verbonden en daarom geen vrucht dragen” vertegenwoordigen de niet-christenen (de ongelovigen).
Echte christenen dragen altijd vrucht! Maar niet-christenen (ongelovigen, naamchristenen) dragen nooit vrucht, zelfs
niet wanneer zij nauw met Christus verbonden zijn als bijvoorbeeld “door lidmaatschap van een kerkgenootschap”.
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Omdat de wijnstok en de ranken “mensen” vertegenwoordigen, vertegenwoordigen de vruchten in de eerste plaats ook
mensen die wedergeboren christenen geworden zijn, volwassen en functionerende christenen geworden zijn en van wie
er invloed uitgaat.
De allegorie zegt niet dat Jezus Christus een wijnstok met ranken en vruchten is. Zij impliceert dat de relatie tussen
Jezus Christus en mensen voorgesteld kan worden als een wijnstok met ranken en vruchten. We moeten niet proberen
om elk symbool in de allegorie een specifieke betekenis te geven.
15:2

Vragen over de vruchten.

Vraag 2. Hoe verklaren wij het schijnbaar onbarmhartige snoeien van de Wijngaardenier?

Aantekeningen. De Wijngaardenier vertegenwoordigt God de Vader. In vers 2 snoeit Hij de ranken (de gelovigen). Hij
snoeit de oude gewoonten en de oude natuur weg, zodat de gelovige nog meer vrucht draagt. Het snoeien in vers 2
vertegenwoordigt “heiliging van gelovigen” in dit leven.
Maar in vers 6 neemt Hij de ranken die nog nooit vrucht gedragen hebben (dat wil zeggen, de ongelovigen,
naamchristenen) weg en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Het wegsnoeien in vers 6 vertegenwoordigt het
laatste oordeel bij de wederkomst van Christus (vgl. Matteüs 3:10,12).
15:2

Vraag 3. Wat is de aard van de vrucht die christenen moeten dragen?

Aantekeningen. Het woord “vrucht” heeft in de Bijbel verschillende betekenissen:
• Kolossenzen 1:6 spreekt over “de vrucht van evangelisatie” (prediking van het evangelie) en vertegenwoordigt
nieuwe christen gelovigen.
• Johannes 15:16 spreekt over “blijvende vrucht” van christenen die andere christenen helpen om volwassen en
functionerende christenen te worden en niet terug te vallen in hun oude levenswijze. Deze vruchten
vertegenwoordigen nieuwe christen discipelen.
• Lukas 3:8 spreekt over “vruchten dragen in overeenstemming met de bekering” en vertegenwoordigt goede werken
van christenen, de vrucht van oprechte bekering.
• Galaten 5:22-23 spreekt over “de vrucht van de Geest” en vertegenwoordigt christelijke karakter die de Heilige
Geest in de christen produceert.
15:4

Vraag 4. Wie zijn de mensen die vrucht dragen?

Aantekeningen. Johannes 15:4 zegt, “Blijf in Mij en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij
niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.” De mensen die vrucht dragen zijn de mensen die zo
dichtbij Jezus Christus komen dat zij Hem in hun hart en leven sluiten en dagelijks met Hem omgaan. Omdat Christus
in hen blijft, zijn zij waakzaam, ijverig en volhardend in het dragen van vrucht.
15:5

Vraag 5. Wat zou de mate van vruchtbaarheid zijn?

Aantekeningen. Christenen worden verwacht veel vrucht te dragen (Johannes 15:5,8). Daarom snoeit God hen
(Johannes 15:2). Dit snoeien vertegenwoordigt berispen, corrigeren, disciplineren en door moeilijkheden vormen.
Christenen worden ook verwacht blijvende vrucht te dragen (Johannes 15:16). Daarom helpen zij jonge christenen om
discipelen van Christus te worden (Matteüs 28:19-20). Zij willen hen helpen niet terug te vallen in hun oude leven.
Sommige christenen dragen honderdvoudig vrucht, anderen zestigvoudig en weer anderen dertigvoudig (Matteüs
13:23). De reden waarom sommige christenen meer vrucht dan anderen dragen kan te maken hebben met de volgende:
• Sommige christenen zijn meer berouwvol, betrouwbaar, loyaal, ijverig, moedig, of zachtmoedig in hoe zij op Gods
Woord reageren.
• Andere christenen zijn meer productief in hun bediening van evangelisatie en discipelen maken dan anderen.
• Of God heeft hen een ander persoonlijkheid, andere geestesgave en andere omstandigheden gegeven. Hiervan is
God alleen de Gever en de Rechter.
15:6

Vraag 6. Wie zijn de mensen die geen vrucht dragen?

Aantekeningen. Johannes 15:1-17 is een allegorie, een uitgebreide vergelijking. Zij zegt niet dat Jezus een echte
wijnstok met ranken en vruchten is. Zij impliceert dat de relatie tussen Jezus Christus en christenen vergeleken kan
worden met een wijnstok met ranken en vruchten. Maar we moeten niet elk kenmerk van het symbool proberen uit te
leggen. De ranken die vrucht dragen vertegenwoordigen ware christenen.
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Maar de ranken die geen vruchten dragen vertegenwoordigen NIET mensen die aanvankelijk christenen waren en toen
later afvallig van het christelijke geloof geworden zijn. De allegorie leert duidelijk dat de dorre ranken die afgesneden
en in het vuur gegooid worden mensen vertegenwoordigen die nooit vrucht gedragen hebben, niet eens toen zij in hun
relatie dichtbij Christus stonden! Zij waren nooit echte (wedergeboren) gelovigen en hun “in-Christus-relatie” was
alleen maar uiterlijk. De conclusie is dat deze allegorie NIET leert dat wedergeboren christenen hun verlossing
(zaligheid) kunnen verliezen!
De allegorie leert dat naamchristenen samen met oprechte christenen in dezelfde gemeente kunnen leven (Matteüs
13:24-30, 36-43), maar terwijl de echte christenen altijd vrucht dragen, blijven de naamchristenen vruchteloos. De
naamchristenen komen dichtbij Christus, maar nemen Hem niet aan! Zij hebben alleen een uiterlijke, traditionele of
culturele relatie met Jezus Christus. Zij kunnen deelnemen aan de christelijke activiteiten, maar omdat Christus niet in
hen leeft, dragen zij geen vrucht die eeuwigheidswaarde heeft.
Jezus benadrukt de verantwoordelijkheid van iedereen die dichtbij Christus gebracht wordt: Als hij het Woord van God
en de verlichting die hij ontvangt, verwerpt, dan komt er een tijd dat God alle verdere werk met hem stopt!
• De Heilige Geest zal niet meer voor hem pleiten (Genesis 6:3)
• Zijn geweten zal hem niet meer waarschuwen (Romeinen 2:15; 1 Timoteüs 1:19-20)
• Zijn hart zal verhard worden (Matteüs 13:14-15)
• Hij blijft alleen maar dorens en distels voortbrengen (Hebreeën 4:7-8).
• Uiteindelijk zal hij in de hel geworpen worden (Matteüs 3:10,12)!
15:7

Vraag over blijven in Christus.

Vraag 7. Wat betekent het om in Christus te blijven?

Aantekeningen. Jezus zegt, “Blijf in Mij” (Johannes 15:5) en “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven ...”
(Johannes 15:7). Blijven in Christus wordt verbonden aan de woorden van Christus die in de christen moeten blijven!
Jezus zegt ook, “Blijf in Mijn liefde” (Johannes 15:9) en “Als u Mijn geboden in acht neemt ...” (Johannes 15:10).
Blijven in Christus wordt verbonden aan de woorden van Christus die de christen moet gehoorzamen!
Hoewel Christus de eerste is die Zijn woorden tot de christen spreekt en de eerste is die de christen Zijn liefde bewijst,
heeft de christen de verantwoordelijkheid om op Zijn woorden en liefde te reageren! De christen moet zich inzetten om
zijn persoonlijke relatie tot Christus te onderhouden door Zijn woorden steeds te gehoorzamen. De christen wordt
bevolen om Christus lief te hebben met heel zijn hart, ziel, verstand en kracht en de onderwijzingen van Christus in
praktijk te brengen. Wanneer een mens denkt dat hij een christen is, maar hij heeft Christus niet lief en gehoorzaamt
Zijn woorden niet, dan loopt hij groot gevaar een dorre rank te zijn die uiteindelijk in het vuur gegooid zal worden.
15:3

Vraag over het Woord.

Vraag 8. Wat bewerkt het Woord in christenen?

Aantekeningen. Het Woord van Christus reinigt christenen van hun zonden, dat wil zeggen, christenen worden
gerechtvaardigd (volkomen vergeven) wanneer zij volgens de Bijbel de eerste keer in Jezus Christus en Zijn
verlossingswerk geloven.
15:7

Vraag 9. Wat is de verantwoordelijkheid van de christen ten aanzien van het Woord van Christus?

Aantekeningen. De verantwoordelijkheid van de christen is om de woorden van Christus een kans te geven om zijn
gedachten en overtuigingen, motieven en verlangens, zijn spreken en gedrag te beïnvloeden.
• De christen heeft de verantwoordelijkheid om dingen met de Bijbel te doen (bv. horen, lezen, studeren, mediteren,
memoriseren, toepassen en doorgeven) (Johannes 8:31-32)
• En de christen heeft de verantwoordelijkheid dat de Bijbel dingen in zijn leven verandert (bv. zijn denken en
overtuigingen, zijn motieven en verlangens, zijn woorden en daden/gedrag) (Johannes 15:7)!
15:7

Vraag over gebed.
Vraag 10. Wat is de relatie tussen gebed en het Woord van Christus?

Aantekeningen. Johannes 15:7 zegt, “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal
u ten deel vallen.” Wanneer een christen toelaat dat Gods Woord zijn denken, overtuigingen, motieven en daden
beïnvloed en beheerst, dan zullen zijn gebeden ook effectief zijn! Omdat de christen geen dingen zal vragen in strijd
met het Woord van God, zal hij veel beantwoorde gebeden meemaken! Dit is een geweldige belofte voor christenen!
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15:16

Vraag 11. Wat is de relatie tussen gebed en vrucht dragen?

Aantekeningen. Johannes 15:16 zegt, “Niet u heeft Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe
bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt
in Mijn Naam, Hij u dat geeft.” Een ware christen zal bidden voor vrucht en hij zal vrucht dragen in antwoord op gebed.
Als Christus christenen uitzendt om blijvende vrucht te dragen (i.e. om discipelen te maken), dan beseffen zij dat zij
deze opdracht alleen kunnen doen in de kracht, wijsheid en liefde van Christus. Daarom bidden christenen voor moed
en gehoorzaamheid om naar mensen te gaan en mensen te helpen blijvende vrucht te worden. En Christus geeft de
geweldige belofte dat wanneer hij in de Naam van Christus voor blijvende vrucht bidt, God hem zal geven wat hij
vraagt.
15:9,12

Vraag over gemeenschap/omgang met een ander.
Vraag 12. Hoe kunnen christenen elkaar liefhebben?

Aantekeningen. Johannes 15:1-11 zegt, “Blijf in Christus en Zijn liefde!” En vers 12-17 zegt, “Heb elkaar lief!”
Daarom is het duidelijk dat een christen alleen anderen kan liefhebben als hij in Christus en de liefde van Christus blijft.
Alleen wanneer christenen zich inspannen om een persoonlijke relatie met Christus te hebben en voortdurend Zijn
onderwijzingen te gehoorzamen, zal Christus hen het vermogen geven elkaar lief te hebben! In Markus 12:30 geeft
Christus aan christenen het gebod om God en hun naaste lief te hebben als henzelf. Maar in Romeinen 5:5 stort God
Zijn liefde door de Heilige Geest uit in de harten van christenen zodat zij Zijn gebod kunnen uitvoeren. Wanneer God
aan christenen een gebod geeft, dan geeft Hij hen altijd het vermogen om Zijn gebod uit te voeren! Hij beveelt liefde en
Hij schenkt liefde!
15:13

Vraag 13. Wat is de betekenis van “grotere liefde”?

Aantekeningen. Johannes 15:12-13 zegt, “Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefheb, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand
heeft een grotere liefde dan deze, namelijk, dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.” De grotere liefde is dat
soort liefde dat Zijn leven aflegt voor Zijn vrienden. De grotere liefde heeft twee aspecten: Zijn dood als een verzoening
(zoenoffer) voor de zonden is uniek en kan niet nagevolgd worden, maar Zijn dood als een voorbeeld van zelfopoffering
kan wel nagevolgd worden.
Christus stierf aan het kruis als het zoenoffer voor onze zonden. Hij maakte verzoening (Engels: expiation) voor onze
zonden., dat wil zeggen, Hij betaalde de straf voor onze zonden en zodoende stilde Hij Gods rechtvaardige toorn over
onze zonden. Deze “grotere liefde” kan niemand nabootsen. Wij kunnen niet voor de zonden van anderen sterven!
Maar tegelijk is Zijn liefde een onzelfzuchtige liefde, een zelfopofferende liefde, een liefde die ons alleen maar
voordelen brengt en ons maakt tot de beste mensen die we ooit kunnen worden! Deze “grotere liefde” kan wel
nagevolgd worden. Jezus Christus beveelt christenen om elkaar met deze liefde lief te hebben. Christenen dienen elkaar
met onzelfzuchtige liefde en zelfopofferende liefde lief te hebben en zo de ander te helpen zijn of haar beste voor God
en anderen te worden.
15:14

Vraag over gehoorzaamheid.

Vraag 14. Wat is de relatie tussen gehoorzaamheid en liefde?

Aantekeningen. De praktische manier om in Christus te blijven, in Zijn liefde te blijven en in Zijn vriendschap te
blijven is door Zijn woorden te gehoorzamen! Maar onze gehoorzaamheid kwam niet het eerst. Niet wij hebben Hem
uitverkoren, maar Hij heeft ons uitverkoren (Johannes 15:16). Christus had ons eerst lief en is voor onze zonden
gestorven. Daarna heeft God een ander mens naar ons gezonden om ons het evangelie te vertellen. Toen wij het
evangelie gingen geloven, heeft Hij de Heilige Geest en Zijn liefde in ons hart uitgestort (Romeinen 5:5). En pas met
Zijn liefde in ons hart kunnen wij Zijn woorden gehoorzamen en gehoorzamen wij ook Zijn woorden.
Door Zijn woorden te gehoorzamen, schept Hij meer liefde in ons hart voor Hem (Johannes 14:21,23) en zo begint een
volgende, nieuwe en zelfs betere ronde van liefde! Dus, de liefde van Christus voor ons schept liefde voor Hem in ons
hart. Onze liefde voor Hem leidt tot gehoorzaamheid aan Hem. Onze gehoorzaamheid aan Hem leidt ertoe dat Christus
nog meer liefde in ons hart voor Hem schept. Onze grotere liefde voor Hem leidt tot meer gehoorzaamheid aan Hem.
Enzovoorts!
15:18

Vraag over de wereld.

Vraag 15. Wat is “de wereld”?

Aantekeningen. “De wereld” is hier het gebied van het kwaad, de gemeenschap van slechte mensen en hun (politieke,
militaire, sociale, gerechtelijke, godsdienstige) instellingen die Jezus Christus en Zijn Koninkrijk weerstaan. “De
wereld” is het domein/machtsgebied van de satan (Kolossenzen 1:13; 1 Johannes 5:19), de macht en heerlijkheid van de
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koninkrijken van de aarde die het Koninkrijk van God weerstaan (Lukas 4:5-6). In de vroege dagen van de apostelen
werd deze “wereld” vertegenwoordigd door de Joden en hun godsdienstige en politieke leiders die God trotseerden,
Christus als Messias verwierpen, en de Christelijke Kerk/Gemeente vervolgden. Daarom zei Jezus dat de wereld
christenen uit hun synagogen (letterlijk: plaatsen van bijeenkomst) zullen werpen en zelfs zullen doden (Johannes 16:2).
Sindsdien bestaat “de wereld” uit dergelijke mensen uit alle volken op de aarde die de God van de Bijbel haten, Jezus
Christus verwerpen en christenen vervolgen.
15:18

Vraag 16. Waarom heeft de wereld zo’n haat tegen christenen?

Aantekeningen. De reden waarom de wereld christenen haat is omdat christenen wel “in de wereld zijn” (Johannes
17:11), maar niet meer “van deze wereld zijn” (Johannes 17:14). De wereld haat christenen omdat de wereld Christus
haat! Christus heeft christenen uit de wereld uitgekozen door hen weg van deze wereld in Zijn Koninkrijk te trekken
(Kolossenzen 1:13). Christenen willen het kwaad niet langer doen en laten het kwaad en corruptie niet onbelemmerd
(ongecontroleerd) voortwoekeren. Christenen bekeren zich van het kwaad, preken tegen het kwaad, brengen het kwaad
aan het licht, gedogen niet langer het kwaad, maar strijden tegen het kwaad (en onrecht). En de wereld haat deze
tegenstand tegen zijn boze opzet. De wereld is schuldig aan zonde, omdat de woorden en daden van Jezus Christus de
enige ware God, de God van de Bijbel, en Zijn geboden heel duidelijk heeft geopenbaard (Johannes 15:22). De mensen
van de wereld zien het licht en horen de waarheid, maar verwerpen die en blijven hun harten verharden. Daarom is hun
zonde en hun haat zonder pardon! “Wij weten dat alles wat de wet (Gods Woord, Gods openbaring in de Bijbel) zegt,
zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor
God” (Romeinen 3:19).
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
15:1-27.
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 15:1-27.

15:2.
15:5.

Beschouw berisping en correctie als middelen om je te heiligen zodat je nog meer vrucht kan dragen.
Houdt elke dag stille tijd en onderhoud je persoonlijke vertrouwelijke relatie tot God. Hij zal je veel vrucht
laten dragen.
15:7.
Laat de woorden van Christus je denken en gedrag, je houding en motieven beïnvloeden en je veranderen.
15:9-10. Oprechte liefde voor Christus leidt tot gehoorzaamheid aan de onderwijzingen en geboden van Christus. En
gehoorzaamheid aan Christus leidt tot grotere liefde voor Christus. Dus, laat je liefde toenemen door Christus
met ijver te gehoorzamen.
15:13. Bedenk hoe jij je leven elke dag voor Christus en Zijn zaak op de aarde kan afleggen.
15:16. Bedenk dat Christus je uitgekozen heeft en aangewezen heeft om blijvende vrucht te dragen.
15:21-23. Wees niet verbijsterd als de wereld je haat, omdat de wereld ook de God van de Bijbel en Jezus
Christus, het licht en de waarheid haat.
2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes 15:1-27.

Ik vraag God voor genade om mijn persoonlijke relatie met Hem steeds meer te ontwikkelen. Ik wil elke dag genoeg
tijd nemen om Zijn woorden te lezen en te overdenken hoe ik ze kan gehoorzamen. Ik geloof dat gehoorzaamheid aan
de woorden van Christus leidt tot grotere liefde voor Christus en tot veel vrucht.
Ik vraag God voor genade om meer en blij te dragen. Christus heeft me gered en tot een levende en sappige rank in de
wijnstok gemaakt. Zijn leven vloeit in mij door de Heilige Geest en dit leven doet mij veel en blijvende vrucht dragen.
Daarom blijf ik mijn persoonlijke relatie met Christus ontwikkelen door gehoorzaamheid aan Zijn woorden, door gebed,
en door Zijn andere kinderen lief te hebben.
STAP 5. BID.

REACTIE

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in
Johannes 15:1-27.
(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld
door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.)
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GEBED (8 minuten)

[VOORBEDE]
BID VOOR ANDEREN

Bid in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor andere mensen in de wereld (Romeinen 15:30;
Kolossenzen 4:12).
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VOORBEREIDING (2 minuten)
[OPDRACHTEN]
VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.
1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen.
2. Verkondig, onderricht of bestudeer de Bijbelstudie uit Johannes hoofdstuk 15 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 Hebreeën 8 -10.
Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers: (15) Johannes 15:5. 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 met je aantekeningen over stille
tijd, memorisatie, je Bijbelstudie en deze opdracht.
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