GEMEENTE.
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LES 38

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]
JAKOBUS 4 – 5 en 1 PETRUS 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
(Jakobus 4 – 5 en 1 Petrus 1 - 2). 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 OPVOEDING]
(2) SPREUKEN 22:6

Mediteer, memoriseer en repeteer twee aan twee.
(2) Ontwikkel alle terreinen. Spreuken 22:6.

Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud

geworden is, zal hij daarvan niet afwijken
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BIJBELSTUDIE (85 minuten)

[EVANGELIE VAN JOHANNES]
JOHANNES 17:1-26

Introductie. Johannes 14 to17 bestaat uit de redevoeringen van Jezus bij de laatste paasmaaltijd (Pascha) (Johannes
13:1). In hoofdstuk 17 eindigt Jezus Zijn redevoeringen met een gebed. Zijn gebed kan in drie delen verdeeld worden.
Hij bidt voor:
• Zichzelf (Johannes 17:1-5)
• Zijn elf discipelen (Johannes 17:6-19)
• de Christelijke Kerk/Gemeente in de hele wereld (Johannes 17:20-26).
Hij wijst erop dat gebed God verheerlijkt.
In Matteüs 6:9-13 leerde Jezus christenen hoe ze moesten bidden. Maar Zijn hogepriesterlijke gebed in Johannes 17 is
uniek, omdat Hij tot Zijn Vader en niet tot onze Vader bidt (vers 1). Hij bidt als “Zoon van de mens” voor Zijn mensen
op de aarde die ook mensen van God de Vader zijn. Hij belijdt geen zonden of andere zwakheden of tekortkomingen,
maar is bewust dat Hij Gods wil volmaakt vervuld heeft (vers 4). Hij spreekt over Zijn essentiële relatie tot God (vers
5). Hij smeekt niet als een ondergeschikte (Grieks; aiteó), maar vraagt als een gelijke (Grieks: erotaó). Hij vraagt als
Een Die alle antwoorden op Zijn gebeden verdiend heeft (zie Johannes 11:22). Het thema is de Grote Opdracht van
Jezus Christus aan Zijn discipelen op de aarde die zij moeten uitvoeren, niet als een verdeelde gemeenschap (in
oneindig veel kerkgenootschappen), maar als een geestelijke eenheid. Hij bad met open ogen die omhoog naar de hemel
keken.
STAP 1. LEES.

GODS WOORD

Lees. We gaan Johannes 17:1-26 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.
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Ontdekking 1. De inhoud van het hogepriesterlijke gebed van Jezus Christus.

In Zijn gebed voor Zichzelf verheerlijkt Jezus Christus God de Vader en vraagt Hij dat God de Vader Hem verheerlijkt.
In Zijn gebed voor Zijn elf discipelen erkent Hij dat zij aan God de Vader hoorden en dat God de Vader hen aan Hem
gegeven heeft. Hij had de onzichtbare God en Zijn woorden aan hen geopenbaard. Zij hadden Zijn woorden
aangenomen, geloofd en gehoorzaamd. Nu zou Hij hen met de Grote Opdracht uitzenden in de wereld om de waarheid
te verkondigen. Hij bidt dat zij:
• één zouden zijn
• de volheid van vreugde en blijdschap zouden bezitten
• beschermd zouden worden tegen de duivel
• geheiligd zouden worden door het werk van Christus en Zijn woorden.
In Zijn gebed voor de Christelijke Kerk/Gemeente wereldwijd met alle verschillende christenen uit verschillende
culturen bidt hij voor hun eenheid, opdat de (verdeelde, onkundige, zondige, vijandige) wereld zou geloven dat God
Jezus Christus gezonden heeft! Hij bidt dat zij eenmaal ook bij Hem zouden zijn, opdat zij Zijn heerlijkheid konden
zien. En Hij bidt dat de liefde van God en Hijzelf voortdurend in hen zou wonen. Wat een fantastisch gebed!
Ontdekking 2. De eenheid van liefde tussen God de Vader, Jezus Christus en christenen.

In Johannes 17:4,6 lezen we over de liefde van Jezus Christus voor God de Vader en voor christenen. Jezus Christus
had God de Vader lief door het werk dat God Hem gaf op de aarde helemaal te vervullen (voltooien). Dit verheerlijkte
God op de aarde! En Jezus Christus heeft christenen lief door “de Naam” en dus het wezen van God de Vader zoals Hij
Zich in Christus en in de Bijbel geopenbaard heeft, aan hen te openbaren. Jezus had de attributen van God in relatie tot
verlossing aan hen geopenbaard.
In Johannes 17:26 lezen we over de liefde van God de Vader voor Jezus Christus en christenen. Jezus bidt dat de liefde
die God de Vader voor Hem heeft, ook in de christenen in de wereld zal zijn.
In Johannes 17:6,8 lezen we over de liefde van christenen voor Jezus Christus en God de Vader. De christenen hebben
Jezus lief door te belijden dat Hij van God de Vader komt. Zij weten dit heel zeker en verkondigen dit ook aan andere
mensen. Christenen hebben God de Vader lief door Zijn Woord te gehoorzamen.
Daarom wordt de echte eenheid tussen de Enige God en Zijn volk op de aarde niet langer vertegenwoordigd door een of
andere nationale of politieke eenheid als de volksstaat van Israël gedurende de oudtestamentische periode. De echte
eenheid tussen God en Zijn volk op de aarde wordt niet tot stand gebracht door een uiterlijke kerkelijke organisatie als
een of ander kerkgenootschap (als bijvoorbeeld de Rooms Katholieke Kerk) of een of andere vereniging van kerken (als
bijvoorbeeld de kerk van Zuid India). De werkelijke eenheid tussen God en Zijn volk op de aarde wordt alleen
gerealiseerd door Jezus Christus en Zijn liefde. God redt Zijn volk van begin tot einde door Jezus Christus en de
resulterende band tussen God en Zijn volk is liefde!
Deze liefde van christenen voor God is niet alleen maar emotionele liefde, maar wordt ook door de volgende drie
Bijbelverzen gekenmerkt:
• Markus 12:30-31 leert dat deze eenheid en band van liefde gekenmerkt wordt door een totale toewijding aan de God
van de Bijbel met je hele menselijke wezen en karakter.
• Johannes 14:21,23 leert dat deze eenheid en band van liefde tussen God en Zijn volk gekenmerkt wordt door
gehoorzaamheid aan Gods Woord in de Bijbel.
• En Johannes 13:34-35 leert dat deze eenheid en band van liefde tussen God en Zijn volk gekenmerkt wordt door
christenen in de wereld die elkaar liefhebben zoals Christus hen liefheeft.
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 17:1-26 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.
17:1

Vraag 1. Wat bedoelt Jezus als Hij zegt, “Het uur (tijd) is gekomen”?

Aantekeningen. Met deze uitdrukking toont Christus dat Hij Zich ervan bewust is dat voor elke gebeurtenis die in de
geschiedenis plaatsvindt er een vastgesteld moment in het eeuwige plan van God is. Hij weet dat in elke gebeurtenis in
het grote drama van de heilsgeschiedenis er exacte momenten in Gods plan zijn.
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In het Evangelie van Johannes zegt Jezus Christus dikwijls, “Mijn uur is nog niet gekomen” (Johannes 2:4; 7:6,8,30;
8:20). Maar toen Hij sprak van Zijn komende sterven aan het kruis, zei Hij, “Het uur is gekomen (Grieks: eléluthen hé
hóra) (voltooid tegenwoordige tijd) dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden” (Johannes 12:23). Aan het begin
van deze donderdag avond tijdens het laatste paasmaal met Zijn discipelen wist Hij dat Zijn uur gekomen was dat Hij
uit deze wereld zou overgaan naar de Vader (Johannes 13:1). De context toont aan dat Jezus Christus niet alleen aan
Zijn dood dacht, maar aan de voltooiing van Zijn hele aardse bediening. Jezus Christus wist dat het moment voor Zijn
dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging was aangebroken! In het denken van Jezus Christus gingen Zijn lijden
op de aarde en Zijn daaropvolgende verheerlijking in de hemel samen (zie Romeinen 8:17)!
In Johannes 12:32 (NBG) zei Hij dat Hij verhoogd zou worden. Hij verwees naar zijn verhoging aan het kruis en naar
Zijn verhoging naar de troon van het universum! Hij zei, “Als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen naar Mij toe
trekken.” Jezus Christus is “de zichtbare openbaring van de onzichtbare God” (Kolossenzen 1:15) en Jezus Christus is:
“God met ons” (Matteüs 1:23). Vanaf de eerste eeuw n.C. is God bezig om mensen door Jezus Christus naar Zich toe te
trekken! In Johannes 14:3-4 zei Jezus dat Hij naar de hemel ging om een plaats voor de christenen voor te bereiden,
zodat christenen voor eeuwig bij Hem konden zijn. In Johannes 16 zei Jezus Christus dat Hij vanaf de hemel op de
aarde werkte door de Heilige Geest. Hebreeën 7:25 zegt dat Jezus Christus ook vanaf de hemel door Zijn aanhoudende
gebeden voor christenen zal werken. Het werk van Jezus Christus in de hemel zal vele mensen op de aarde tot bekering
brengen en blijdschap brengen. Dat uur is nu aangebroken! Dus “het uur dat gekomen is” is een verwijzing naar Zijn
kruisiging, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging in de hemel!
17:1

Vraag 2. Wat bedoelt Jezus als Hij vraagt, “Verheerlijk uw Zoon”?

Aantekeningen. God de Vader verheerlijkt God de Zoon. Jezus bidt dat God Hem door Zijn dood, opstanding,
hemelvaart en troonsbestijging zou verheerlijken. Hij vraagt aan God dat Zijn (Christus) goddelijke attributen
(eigenschappen) als de regenboog in vele kleuren door de wereld gezien zou worden. Niet alleen het kruis, maar ook de
kroon verheerlijkt Christus!
(1) De heerlijkheid van Christus werd in Zijn kruisiging geopenbaard.

Zij dood aan het kruis openbaarde Zijn volmaakte gehoorzaamheid aan God de Vader (zie Hebreeën 5:8-9), Zijn
oneindige liefde voor verloren mensen in de wereld en Zijn absolute macht over de satan.
(2) De heerlijkheid van Christus werd in Zijn opstanding geopenbaard.

Zijn opstanding uit de dood openbaarde Zijn volledige overwinning over de zonde en al de gevolgen van de zonde (zie
Romeinen 8:34-39). De opstanding openbaarde dat Gods heilige en rechtvaardige verbolgenheid over de zonde gestild
is en dat God Zijn zoenoffer voor de zonden volledig heeft geaccepteerd. Zijn opstanding uit de dood openbaarde ook
Zijn absolute macht over de dood, het verderf, de wanhoop en de zinloosheid. Zijn opstanding uit de dood garandeert
ook onze toekomstige opstanding uit de dood en dat het leven na de dood zinvol is. Zijn opstanding uit het verderf
garandeert ook de toekomstige vernieuwing van de aarde, de verwijdering van wanhoop op deze aarde en de
verwerkelijking van zinvol leven op de nieuwe aarde.
De historische gebeurtenis van Zijn opstanding bracht Hem (Zijn menselijke natuur)(of: wees Hem aan) in de
historische en eeuwige toestand waarin Hij geheel bepaald (beheerst) werd door de Heilige Geest. Door Zijn opstanding
legde Hij de zwakheid van Zijn menselijke natuur af en verbrak Hij elke band met de zonde en de dood. Vanaf Zijn
opstanding wordt Zijn menselijke natuur veranderd en gekenmerkt door zo begiftigd te zijn met de Heilige Geest en
beheerst te worden door de Heilige Geest dat Hij volkomen geïdentificeerd wordt met de Heilige Geest! Daarom staat
er in 2 Korintiërs 3:17, “(Christus) de Heere is nu de Geest”. Daarom wordt Hij in 1 Korintiërs 15:45 “een
levendmakende Geest” genoemd! Eveneens wordt in Romeinen 1:4 Zijn menselijke natuur ná de opstanding
gekenmerkt door “de Geest van heiliging.” Hij werd in een positie van soevereine almacht gebracht en bekleed met
alles- en allen-overwinnende kracht (Matteüs 28:18) die alles overtreft wat in Zijn vorige menselijke toestand aan Hem
toegeschreven kon worden. Ná Zijn opstanding is de menselijke natuur van Jezus Christus een heerschappij van
volledige en volmaakte kracht van de Heilige Geest!
Jezus Christus maakte er aanspraak op dat Hij de Verlosser van de wereld en de Heer van het universum is. Zijn
opstanding uit de dood is het beslissende bewijs voor de geldigheid van al Zijn aanspraken! En het is de krachtigste
demonstratie van de waarheid van al Zijn onderricht.
(3) De heerlijkheid van Christus werd in Zijn hemelvaart geopenbaard.

Zijn hemelvaart openbaarde Zijn volledige aanvaarding door God. In Johannes 17:5 bidt Jezus Christus, “En nu, Vader,
verheerlijk Mij bij Uzelf met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was!” Al voor de schepping van het
universum bezat Jezus Christus de goddelijke natuur, was Hij volledig gelijk aan God de Vader (Filippenzen 2:6-8). In
de heerlijke tegenwoordigheid van God de Vader was er geen zonde en geen lijden.
Maar ten einde mensen op de aarde te redden, heeft Hij vrijwillig deze heerlijkheid opgegeven, de zwakke menselijke
natuur erbij aangenomen, onder zondige mensen op de aarde gewoond, de zonden van de wereld op Zijn lichaam
genomen en deze aan het kruis gedragen (1 Petrus 2:24).
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Het beeld is dat van een Romeinse generaal die na zijn overwinning een grote overwinningsparade in Rome houdt en
gevolgd wordt door de duizenden mensen die hij overwonnen heeft.
• Johannes 17:5. Het uur is aangebroken dat Jezus Christus weer terug zou keren naar de heerlijkheid van God de
Vader in de hemel! Zijn hemelvaart is niet alleen maar een terugkeer naar de hemel, maar tevens een manifestatie
van Zijn volledige overwinning over alle ongehoorzame mensen en alle boze geesten in de menselijke geschiedenis.
• 2 Korintiërs 2:14 zegt dat Jezus Christus alle christenen als ’t ware in Zijn overwinningsparade (triomftocht)
meeneemt en dat zij de lieflijke geur van Zijn triomf overal bekendmaken.
• Efeziërs 4:8-10 zegt dat Hij nadat Hij was neergedaald in de laagste plaatsen van de aarde (dat Hij de gevallen
menselijke natuur aannam), Hij was opgevaren boven de hemel als de atmosfeer en de hemel van sterren naar de
hoogste hemel (zie 2 Korintiërs 12:2), dat wil zeggen naar de woonplaats van God de Vader, “ver boven alle
overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook
in de komende waar alle dingen aan Zijn voeten onderworpen zijn” (Efeziërs 1:21-22). In deze hemelvaart heeft Hij
krijgsgevangenen meegevoerd (vers 8).
• Kolossenzen 2:15 zegt dat nadat Hij alle boze (menselijke en geestelijke) machten op de aarde aan het kruis
overwonnen had, Hij hen openlijk te schande gemaakt heeft door zijn opstanding en hemelvaart.
• 1 Petrus 3:18-19 zegt dat nadat Jezus Christus door de Heilige Geest was opgestaan uit de dood, Zijn “gaan” naar de
hemel een “verkondiging” (proclamatie) van Zijn volledige overwinning aan alle ongehoorzame mensen (zie
Matteüs 24:37-39) en alle boze geesten in de gevangenis (dat is, de hel)(zie 2 Petrus 2:4). En 1 Petrus 3:22 zegt dat
Zijn “gaan” naar de hemel alle engelen, machten en krachten aan Hem onderwierp.
(4) De heerlijkheid van Christus werd in Zijn troonsbestijging geopenbaard.

Zijn troonsbestijging aan de rechterhand van God de Vader in de hemel openbaarde enerzijds Zijn volmaakte beloning
voor Zijn volbracht verlossingswerk en anderzijds Zijn absolute macht over allen en alles in het universum.
Drie duizend jaar geleden, gedurende de oudtestamentische periode, beloofde God al dat Hij Jezus Christus zou
verheerlijken door Hem alle volken op de aarde als Zijn erfdeel te geven, Hem de Vorst over al deze volken te maken
en Hem de Rechter te maken over allen die tegen Hem opstaan (Psalm 2:7-12). God beloofde dat Hij Hem zou
verheerlijken door Hem een plaats aan Zijn rechterhand op de troon in de hemel te geven en Hem voor eeuwig tot
Hogepriester van Gods volk te maken (Psalm 110:1-4). En God beloofde Hem te verheerlijken door Hem te maken tot
“de Hoeksteen” van Zijn nieuwe tempel (Zijn Kerk of Gemeente) op de aarde, dat wil zeggen, dat Hij Jezus Christus
zou maken tot de Allerbelangrijkste Deel van Zijn volk op de aarde (Psalm 118:22-23; zie Efeziërs 1:22).
Twee duizend jaar geleden aan het begin van de nieuwtestamentische periode en na Zijn opstanding uit de dood, zei
Jezus Christus dat God aan Hem “alle macht in hemel en op de aarde” gegeven heeft (Matteüs 28:18). Zo werd Jezus
Christus na Zijn opstanding en hemelvaart gekroond “boven alle overheden, machten, krachten, heerschappijen en elke
naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende” (Efeziërs 1:20-21).
17:1

Vraag 3. Wat bedoelt Jezus als Hij vraagt, “Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon U
verheerlijkt”?

Aantekeningen. Niet alleen verheerlijkt God de Vader God de Zoon, maar God de Zoon verheerlijkt ook God de
Vader! Jezus bidt dat Hij door zijn volbracht verlossingswerk, Zijn kruisiging, opstanding, hemelvaart en
troonsbestijging, God de Vader zou verheerlijken. Dit is geen zelfzuchtig gebed, omdat Hij bidt dat alles wat er met
Hem gebeurt God de Vader zou verheerlijken. Het kruis en de kroon openbaren niet alleen de deugden van Jezus
Christus, maar ook de deugden van God de Vader. Alle attributen van God de Vader komen tot uitdrukking in het
volbrachte verlossingswerk van God de Zoon. In Johannes 17:4 zegt Jezus Christus dat Hij God de Vader had
verheerlijkt doordat Hij het werk dat God de Vader Hem gegeven heeft, volbracht heeft. Alle attributen van God de
Vader komen tot volledige openbaring in de dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging van Jezus Christus!
Bijvoorbeeld:
(1) De dood en opstanding van Jezus Christus openbaart
de volmaakte heiligheid en gerechtigheid van God.

Omdat God volkomen en volmaakt heilig en rechtvaardig is, moet Hij alle vormen van onheiligheid en ongerechtigheid
van mensen haten en straffen. Als God niet volmaakt heilig en rechtvaardig was, zou Hij de onheiligheid en
ongerechtigheid van mensen door de vingers zien of gewoon tolereren. Hij zou zeker niet Zijn geliefde Zoon aan het
kruis hebben laten sterven.
Maar omdat God volkomen en volmaakt heilig en rechtvaardig is, heeft Hij ook Jezus Christus beloond voor Zijn
volbrachte verlossingswerk op de aarde. Als God niet volkomen heilig en rechtvaardig was, zou Hij Christus ook niet
uit de dood hebben doen opstaan en ook niet aan Hem de troon van het heelal gegeven hebben!
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(2) De dood en opstanding van Jezus Christus openbaart
de volmaakte liefde, barmhartigheid en genade van God voor verloren mensen op de aarde.

Gods heiligheid en gerechtigheid vereist volmaakte straf van alle zonden en kwaad van mensen. Maar Zijn liefde,
barmhartigheid en genade nam die straf op Zichzelf! God nam de menselijke natuur aan in Jezus Christus en Jezus
Christus stierf als het volmaakte offerlam, “het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegnam” (Johannes 1:29).
Jezus Christus openbaarde Gods volmaakte gerechtigheid die de zonde moest straffen, maar ook Gods volmaakte liefde
die deze straf op Zichzelf nam! In de hele geschiedenis van deze wereld is het alleen het kruis van Jezus Christus die
Gods gerechtigheid en Gods liefde met elkaar kan verzoenen en inderdaad verzoend heeft! Als God alleen maar
rechtvaardig was, maar geen liefde, dan zou geen enkel mens in de geschiedenis gered worden, omdat niemand door
zijn godsdienstige werken (belijden, bidden, vasten, geven, pelgrimsreizen) of goede werken behouden kan worden
(Handelingen 13:39; Romeinen 3:20; Galaten 2:16; 3:10-11; Jakobus 2:10-11)! En als God alleen maar liefde was, maar
niet rechtvaardig, dan zou Hij een slechte god zijn die niet in staat is slechte mensen te straffen en gelovige mensen te
rechtvaardigen en dus te redden (Johannes 15:13; Romeinen 5:6-11; 1 Petrus 4:9-10)! Nu dat de gerechtigheid van God
volkomen bevredigd is, is Zijn heilige karakter/wezen, Zijn rechtvaardige verontwaardiging en zijn heerlijke trouw in
Zijn barmhartigheid, genade en liefde de dominante uitstraling vanuit Zijn troon.
De boodschap van de kleuren van de edelstenen (Openbaring 4:3) is dat in Gods heerlijke en heilige karakter/wezen (de
transparante jaspis) Zijn heilige en rechtvaardige verontwaardiging om de onrechtvaardige kwaaddoeners te oordelen
(de rode sardius) en zijn heerlijke liefdevolle trouw om gelovigen in Hem te redden en een nieuw leven te geven (de
groene smaragd) nooit van elkaar gescheiden kunnen worden!
Voor gelovigen gedurende de oudtestamentische periode en gedurende de nieuwtestamentische periode is de storm van
Gods oordeel al voorbij! “Er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn” (Romeinen 8:1)! De
regenboog van Gods trouwe belofte met betrekking tot de volmaakte rechtvaardiging door geloof in het volbrachte
verlossingswerk van Christus schittert voor eeuwig (Romeinen 5:1)! Deze drie kenmerken van Gods wezen stralen
vanuit de troon van God. God heerst voor eeuwig in heerlijke heiligheid, met rechtvaardig oordeel en trouwe verlossing.
17:2

Vraag 4. Waarom spreekt de Bijbel voordurend over “alle mensen die God aan Christus gegeven
heeft”?

Aantekeningen. In Johannes 17:2 zegt Jezus dat God de Vader aan Hem macht gegeven heeft over alle mensen zodat
Hij “alle mensen die God de Vader aan Hem gegeven heeft” kan redden (verlossen, behouden).
(1) Jezus Christus heeft gezag en macht over alle mensen in de wereldgeschiedenis.

De woorden “alle vlees” betekent “alle mensen” (wat hun aantal betreft) en “zij allen in hun tegenwoordige zwakke en
zondige natuur” (wat hun toestand betreft). Dus Jezus Christus heeft gezag en macht over alle mensen in elke stam, taal,
volk en natie op de aarde (Johannes 3:35; Matteüs 28:18). Hij heeft gezag en macht over alle politieke, militaire, sociale
en godsdienstige leiders van elke natie op de aarde! Er is geen enkele uitzondering!
(2) Jezus Christus redt alleen de mensen die God de Vader aan Hem gegeven heeft.

De mensen op de aarde zijn niet soeverein over God, maar God is soeverein over alle mensen! De mensen op de aarde
kiezen niet voor God of Jezus Christus, maar God of Jezus Christus kiest de mensen die Hij wil redden (verlossen,
behouden)! Zelfs al geloof je in de volkomen vrije wil van de mens of in een beperkte vrije wil van de mens, blijft het
aantal mensen dat verlost wordt beperkt. De Bijbel en de praktijk leren ons dat niet alle mensen in de geschiedenis in
Jezus Christus geloven en dus dat niet alle mensen in de geschiedenis gerechtvaardigd (gered, verlost, behouden)
worden. Als Jezus Christus spreekt over “alle mensen die God de Vader aan Hem gegeven heeft”, dan denkt Hij aan de
mensen die in Gods eeuwig raadsplan gered (verlost, behouden) zullen worden.
Jezus Christus leert deze waarheid in de Evangeliën van Matteüs en Johannes. In Matteüs 11:27 zegt Jezus, “Alle
dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan
de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.”
En in Johannes 6:44, 37 en 39 zegt Hij, “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem
trekt. ... Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen. En dit is de
wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan.” En in
Johannes 10:28-29 leert Jezus Christus, “En Ik geef hun (als individuele gelovigen) eeuwig leven; en zij zullen beslist
niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. (En dan letterlijk:) Wat Mijn Vader gegeven
heeft (namelijk de hele kudde schapen), is meer (bijzonder, groter, belangrijker) dan alle (andere schepselen) en
niemand kan (deze kudde) uit de hand van Mijn Vader rukken.”
Jezus Christus heeft gezag en macht over alle mensen in de wereld zodat niemand kan verhinderen dat Hij redt (verlost,
behoudt) wie God de Vader aan Hem gegeven heeft! Jezus Christus zal niet ieder mens redden (verlossen, behouden),
maar Hij zal heel veel mensen uit elke stam, taal, volk en natie in de wereld redden (verlossen, behouden) – een
ontelbaar aantal (Openbaring 7:9)!
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Wat God aan Jezus Christus gegeven heeft is de hele kudde, die bestaat uit het volledige aantal van gelovigen in Jezus
Christus die behouden zullen worden uit elke stam, taal, volk en natie op de aarde (Romeinen 11:25-26). Jezus spreekt
over “één kudde, één Herder (Johannes 10:16), het ene Lichaam (Kerk/Gemeente) van Jezus Christus of het ene
Koninkrijk van God in de wereld.
17:3

Vraag 5. Wat is het eeuwig leven?
Aantekeningen. Jezus Christus zegt, “Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus
Christus, Die U gezonden hebt.” Jezus geeft geen definitie van het eeuwige leven, maar toont aan hoe het eeuwige leven
zich openbaart en hoe fantastisch dat is.
(1) Wat is het eeuwige leven?

Het eeuwig leven is het nieuwe leven dat God aan mensen geeft die wedergeboren zijn door in Jezus Christus te
geloven. Dat nieuwe leven bestaat uit:
• Jezus Christus persoonlijk te kennen (Johannes 17:3)
• deel krijgen aan Zijn goddelijke natuur (2 Petrus 1:3-4)
• bewust voor eeuwig in Zijn tegenwoordigheid leven (Matteüs 25:46).
(2) Hoe manifesteert het eeuwige leven zich?

Het eeuwige leven manifesteert zich op aarde doordat christenen:
• met vreugde/blijdschap Jezus Christus erkennen (Johannes 1:10) als hun Verlosser en Soevereine Heer
• Christus, Zijn liefde en leiding aannemen (Johannes 1:12; 1 Johannes 5:11-13)
• vertrouwelijk omgaan met God de Vader door Jezus Christus (1 Johannes 1:1-3) door de Bijbel te lezen en te
bidden.
(3) Wie heeft eeuwig leven?

Mensen die eeuwig leven hebben erkennen dat de God van de Bijbel, Die Zich in Jezus Christus heeft geopenbaard, de
Enige ware God is (Johannes 1:1,14,18; Kolossenzen 1:9; 2:9). Hij is niet “de god” waarover de andere godsdiensten
het hebben, omdat de andere godsdiensten duidelijk zeggen dat hun god zich niet in Jezus Christus heeft geopenbaard
(2 Korintiërs 1:3)! Hun god is een afgod, die door mensenhanden gemaakt is of een god die door de wijsheid van
filosofen of religieuze mensen is ontworpen (uitgedacht). Hun god is naar het beeld en voorstelling van mensen
gemaakt en is meestal een reflectie (weergave) van wat mensen zijn of willen zijn. Alleen mensen die de God van de
Bijbel belijden, hebben eeuwig leven en laten dit eeuwige leven zien!
17:1

Vraag 6. Wat betekent het om de Naam van God de Vader aan mensen te openbaren?

Aantekeningen. In Johannes 17:6 zegt Jezus, “Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld
gegeven hebt.” “De Naam” van God de Vader betekent: “God de Vader Zelf” zoals Hij Zich geopenbaard heeft met
Zijn heerlijke attributen op het gebied van verlossing (in de oudtestamentische profeten en de nieuwtestamentische
apostelen). Buiten Jezus Christus kent niemand de Levende God (Johannes 14:6; Matteüs 11:27)! Buiten Jezus Christus
kan geen mens geestelijke zaken in hun werkelijke, innerlijke wezen en waarde kennen. Elk mens die Jezus Christus
verwerpt, kan nooit God de Vader leren kennen (Lukas 10:16)! Het doel waartoe Jezus Christus naar de aarde gezonden
werd was om God, Zijn wezen, Zijn karakter en Zijn plan aan mensen op de aarde te openbaren en om de mensen die
God de Vader aan Hem gegeven heeft te redden (verlossen, behouden) (Johannes 1:16-18). Ware kennis van God de
Vader betekent eeuwig leven (Johannes 17:3)!
17:21

Vraag 7. Hoe moeten wij het gebed van Jezus Christus over de “eenheid onder christenen”
begrijpen?

Aantekeningen. In Johannes 17:21 bidt Jezus Christus, “Opdat zij alleen één zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U,
dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.”
(1) De twee soorten eenheid zijn niet dezelfde.

De God Die Zich in de Bijbel openbaart is de Vader van God de Zoon (Jezus Christus) in metafysische, ontologische,
trinitarische en eeuwige zin. Hij is ook “de Vader” van christenen, niet in wezenlijke, symbolische of biologische zin,
maar alleen in geestelijke zin (zie Handleiding 2, supplement 8).
De eenheid tussen God de Vader en God de Zoon is een wezenlijke, ontologische eenheid, maar de eenheid tussen God
de Vader (of Jezus Christus) en christenen is een geestelijke, mystieke eenheid. In die eenheid hebben christenen
hetzelfde leven en dezelfde persoonlijke vertrouwelijke relatie met God de Vader als Jezus Christus.
De eenheid tussen christenen in de wereld is niet een organisatorische eenheid, maar een eenheid die zich openbaart in
gemeenschappelijke liefde en samenwerking. Jezus denkt niet aan een wereldwijde kerkgenootschap met een specifiek
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kerkelijke (organisatorische) structuur, omdat kerkgenootschappen en hiërarchische kerkstructuren helemaal onbekend
waren in het Nieuwe Testament! Evenals de wezenlijke eenheid tussen God de Vader en God de Zoon zich manifesteert
in hun samenwerking in de schepping, verlossing en oordeel, zo zou de geestelijke eenheid tussen christenen in de
wereld zich moeten manifesteren in hun samenwerking in het werk van verlossing op de aarde. Christenen moeten met
dezelfde toewijding en liefde samen stand houden in de verkondiging van het evangelie, de verdediging van de
waarheid, in de aanbidding van de Levende God en in het dienen van mensen op de aarde! Zij moeten aan de mensen op
de aarde zichtbaar tonen dat zij elkaar liefhebben en elkaar opbouwen (Johannes 13:34-35).
(2) De eenheid in het wezen van God is het fundament voor de eenheid onder christenen op de aarde.

De ontologische eenheid in het wezen van God maakt de geestelijke eenheid in relaties onder christenen mogelijk.
Alleen mensen die van boven geboren (wedergeboren, opnieuw geboren) zijn, zijn in God de Vader en in God de Zoon.
Alleen zij kunnen met elkaar geestelijk één zijn. Alleen zij kunnen samen weerstand bieden tegen het kwaad in de
wereld.
Het belang dat christenen deze eenheid zichtbaar manifesteren, is dat dit de enige manier is dat mensen in de wereld
zullen gaan geloven dat God (Christus) echt bestaat en dat Hij Jezus Christus gezonden heeft om hen te redden
(verlossen, behouden). De waarheid van de Bijbel moet hoorbaar verkondigd worden en zichtbaar gemanifesteerd
worden! Samen zijn christenen sterk en hebben zij ontzaglijk veel invloed in de wereld. Daarom moeten christenen
streven om in vrede te leven met andere christenen die Christus oprecht belijden. Zij moeten samen Christus
verkondigen en samen mensen dienen ter wille van Christus.
Natuurlijk mag samenwerking tussen christenen nooit plaatsvinden ten koste van de waarheid in de Bijbel. De waarheid
in de Bijbel is onveranderlijk en eeuwig. Maar toepassingen van deze waarheid heeft vele mogelijkheden. Bijvoorbeeld,
christenen moeten geregeld bijeenkomen en elkaar aanvuren tot liefde in hun relaties en goede werken in hun
bedieningen (Hebreeën 10:24-25).
Maar de Bijbel schrijft niet voor wanneer, waar en hoe zij dat moeten doen. De Bijbel spreekt niet over een wereldwijde
eenheid in bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen (belijden, bidden, vasten, geven, pelgrimsreizen, religieus
klederdracht, besnijdenis, wassingen en voedselwetten, zoals bijvoorbeeld bij de Joden), maar wel over een geestelijke
eenheid in liefde en een samenwerking in goede werken (Efeziërs 2:10).
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
17:1-26.
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 17:1-26.

17:3.
Wees er zeker van dat je eeuwig leven hebt en dat je Jezus Christus kent (2 Korintiërs 13:5).
17:4.
Verheerlijk God door het werk dat Hij je gegeven heeft om te doen, ook te volbrengen (Kolossenzen 4:17).
17:6.
Maak God bekend aan de mensen in de wereld zoals Hij Zich geopenbaard heeft.
17:6-8. Mensen die de woorden van Jezus Christus aannemen en gehoorzamen zijn echte christenen.
17:9.
Bid vooral voor de mensen die God aan je zorg heeft toevertrouwd.
17:11-12. Bid voor de bescherming van christenen tegen het kwaad in de wereld.
17:14-15. Leef voor Christus in deze wereld, maar neem niet deel aan de zonden in deze boze wereld.
17:15. Bid voor de bescherming van christenen tegen de aanslagen van de duivel.
17:17. Laat God je steeds meer heiligen door de waarheden in de Bijbel aan te nemen en te gehoorzamen.
17:18. Wees overtuigd dat Jezus Christus je in deze wereld gezonden heeft met een belangrijke taak.
17:19. Leef een geheiligd leven in deze wereld zodat andere mensen in deze wereld dat ook gaan doen.
17:20. Bid voor je geestelijke kinderen en kleinkinderen.
17:21-23. Bid voor geestelijke eenheid, liefde en samenwerking tussen christenen in deze wereld zodat anderen in deze
wereld gaan geloven in Jezus Christus.
17:26. Besef goed dat mensen allen de liefde van de God van de Bijbel in zich kunnen hebben als zij de God van de
Bijbel leren kennen.
2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes 17:1-26.

Ik heb liefde tot het belangrijkste doel in mijn leven gemaakt. Daarom ontwikkel ik mij op drie terreinen: een steeds
groter toewijding aan God, de Bijbel ijverig te gehoorzamen en de liefde tegenover andere christenen te blijven
beoefenen!
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Ik wil in mijn gebeden niet alleen voor mezelf bidden, maar ook voor de mensen in deze wereld, vooral voor de mensen
die God aan mijn zorg heeft toevertrouwd.
STAP 5. BID.

REACTIE

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in
Johannes 17:1-26.
(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 17 samen met een persoon of een kleine
groep mensen.
3. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit 1 Petrus 3-5.
Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers: (3) Leer Gods Woord. Deuteronomium 6:6-7.
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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