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GEMEENTE.     LES 40 
 

1 
GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)                [STILLE TIJDEN] 

2 PETRUS 1 - 3 en JUDAS 1 

 

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

(2 Petrus 1 – 3 en Judas 1). 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)  [CHRISTELIJKE OPVOEDING] 

(4) EFEZIËRS 6:4 

 

Repeteer twee aan twee:  

(4) Opvoeden in Christus. Efeziërs 6:4. Vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de 

onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.  

4 BIJBELSTUDIE (85 minuten) [EVANGELIE VAN JOHANNES]

JOHANNES 18:1-40 

 

Introductie. Johannes 18 gaat over het lijden van Jezus Christus. Het Evangelie van Lukas toont aan dat Jezus Christus 

drie keer door de Joden is berecht, drie keer door Petrus is verloochend en drie keer door de niet-Joden is berecht. 

Johannes 18 beschrijft een deel van deze rechtszaken. Eerst wordt Jezus Christus gearresteerd, door Annas berecht en 

één keer door Petrus verloochend. Daarna wordt Hij door Kajafas berecht en nog twee keer door Petrus verloochend. 

Ten slotte wordt Hij berecht door Pilatus, dan door Herodus en weer door Pilatus voordat Hij gekruisigd werd. 
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan Johannes 18:1-40 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. 
 

18:4 

Ontdekking 1. Jezus Christus had tijdens Zijn rechtszaken de situatie volledig onder controle.  
 

Vers 4 zegt, “Jezus dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou, trad naar voren en zei: ‘Wat zoekt u?’” 

Verschillende dingen tonen aan dat Jezus Christus ten volle in beheer van de situatie was: 
 

 (1) Jezus wist van te voren al wat er gebeuren zou.  

Mensen weten nooit van te voren wat er gaat gebeuren. Maar Jezus Christus wist precies wat er met Hem zou gebeuren!  
 

 (2) Jezus trad Zijn vijanden doelbewust tegemoet.  

Jezus vluchtte niet weg voor het gevaar. Hij kroop ook niet weg totdat men Hem vond. Hij nam in tegendeel het 

initiatief en trad Zijn vijanden tegemoet! Hij kwam vanuit het donker tussen de bomen in de tuin van Getsemane en 

sprak Zijn vijanden aan. Judas omhelsde Hem, zei: “Gegroet, Rabbi!” en kuste Hem (Matteüs 26:49). Dit was het 

afgesproken teken met de soldaten, de tempelwachten (politie) en ambtenaren van het Sanhedrin om Jezus te arresteren. 

Het was een gemene daad, omdat Judas koos voor de meest heilige dag (het paasfeest), de meest heilige plaats (waar 
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Jezus bad) en het meest heilige symbool (een kus) om zijn Heer te verraden! Het was ook een belachelijke daad, omdat 

Jezus naar voren trad om Zich aan Zijn vijanden over te geven! 
 

 (3) Zij die Hem gevangen namen hadden geen macht over Hem!  

Zij die kwamen om Hem gevangen te nemen, kwamen met soldaten, politie, een kleine schare en wapens. Maar toen 

Jezus Zich vrijwillig bekend maakte en zei, “Ik ben het!”, deinsden zij terug en vielen achterover op de grond! Zij 

hadden niet verwacht dat Jezus de zaak in eigen hand zou nemen en naar hen toe zou komen! Het gezag waarmee Hij 

sprak, de toon in Zijn stem en de blik in Zijn ogen was die van de Koning van alle koningen en bezorgde Zijn vijanden 

knikkende knieën!  
 

 (4) Jezus liet niet toe dat één van Zijn discipelen met Hem gevangen genomen werd.  

Toen zij zeiden dat zij Hem kwamen arresteren, zei Jezus, “Als u dan Mij zoekt, laat dezen gaan.” Zelfs in Zijn diepste 

uur van lijden bleef Jezus “de Goede Herder” Die voor Zijn schapen zorgde. Hij wilde niet dat Zijn discipelen met Hem 

gevangen genomen en gemarteld werden, want dat zou wellicht te zwaar voor hun geloof geweest zijn. Zo vervulde 

Jezus nog een profetie: “Niemand uit hen is verloren gegaan” (Johannes 6:39; 10:28; 17:12)! 
 

 (5) Jezus was vastbesloten om Zijn leven te geven voor Zijn schapen.  

Petrus, een van Zijn discipelen, was impulsief, trok zijn zwaard en sloeg het rechteroor van de slaaf van de hogepriester, 

Malchus, af. Jezus hield Petrus meteen tegen en zei, “De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet 

drinken?” “De drinkbeker drinken” was een uitdrukking voor Zijn lijden en sterven aan het kruis. Jezus was 

vastbesloten Zijn leven vrijwillig voor Zijn schapen te geven en aan het kruis te sterven. De verdediging van Petrus met 

een zwaard druiste in tegen Zijn besluit!  
 

Later zei Jezus tegen Pilatus, “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, 

zouden Mijn dienaars gestreden hebben opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn 

Koninkrijk niet van hier” (Johannes 18:36). Jezus maakte het heel duidelijk aan de regeringen van deze wereld dat Zijn 

koningschap niet komt door politieke intrige en militaire geweld. God de Vader kan wel twaalf legioenen (een legioen 

is 6000) engelen aan Jezus Christus ter beschikking stellen (Matteüs 26:53)! Ook waarschuwt Hij alle mensen die 

geweld gebruiken, “Allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen” (Matteüs 26:52)!  
 

Jezus Christus was geen slachtoffer van boze mensen. Hij is de Koning met volledige controle over wat er op de aarde 

gebeurt. Jezus werd niet zomaar vermoord. Hij gaf Zijn leven doelbewust en vrijwillig als een losprijs voor velen (zie 

Johannes  

10:17-18)! Ik ben diep getroffen doordat Jezus Christus Zichzelf gaf om voor mijn zonden te sterven. Ook ben ik er 

diep van onder de indruk dat Hij volledig controle heeft over alles wat er in mijn leven gebeurt.  
 

 

18:27 

Ontdekking 2. De verloochening van Petrus.  
 

Petrus kende zichzelf niet goed. De dag voor Jezus Christus gekruisigd werd, zei hij nog, “Heere, met U ben ik bereid 

om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan” (Lukas 22:33) “Mijn leven zal ik voor U geven” (Johannes 13:37)! Maar 

diezelfde nacht, toen Jezus gearresteerd werd, heeft Petrus Jezus in de steek gelaten en is hij samen met de andere 

discipelen op de vlucht geslagen (Markus 14:50)!  
 

Toen de schare Jezus naar de hogepriester en het Sanhedrin bracht om veroordeeld te worden, volgde Petrus op een 

afstand en ging de voorhof van de hogepriester binnen. Drie keer herkende iemand hem als iemand die bij Jezus 

Christus hoorde. Drie keer heeft Petrus ontkend dat hij Jezus Christus kende! Na zijn laatste verloochening kraaide een 

haan voor de tweede keer en draaide Jezus Zich om en keek hij recht naar Petrus. Toen ging Petrus naar buiten en 

huilde bitter (Lukas 22:61-62).  
 

Petrus wilde Jezus niet verloochenen, maar Petrus besefte niet dat ook hij angstige gevoelens kon krijgen. Hij besefte 

niet dat hij uit eigen kracht nooit een belofte kan houden. Alleen de ervaring van zijn eigen zwakheid en leegheid 

bereidde hem voor om later de macht en de tegenwoordigheid van de Heilige Geest te ontvangen.  
 

Ik denk ook wel aan de beloften die ik aan de Heere heb gedaan. Welke aspiraties heb ik met betrekking tot het 

Koninkrijk van God? Ken ik mezelf echt? Besef ik wel hoe zwak ik ben? Ben ik bereid dit aan Jezus Christus te 

vertellen? Ik besef dat ook ik Jezus Christus kan verloochenen. Daarom bid ik voor de genade en kracht van de Heilige 

Geest, dat ik Hem nooit zal verloochenen, maar Hem te alle tijden en onder alle omstandigheden zal belijden (zie 

Matteüs 10:32-33). 
 

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 18:1-40 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. 
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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. 
 

18:12-24 

Vraag 1. Welke rechtszittingen heeft Jezus door de Joodse overheden gehad? 
 

Aantekeningen. Vergeet niet dat de vier Evangeliën elk hun eigen ooggetuigenverslag weergeven van de 

gebeurtenissen. Door de ooggetuigenverslagen met elkaar te vergelijken, krijgen we een goed beeld van de 

gebeurtenissen vanaf Zijn rechtszittingen tot aan Zijn hemelvaart.  
 

Na Zijn arrestatie door de soldaten, tempelpolitie en ambtenaren van het Sanhedrin, werd Jezus als een misdadiger 

gebonden. Hij Die kwam om werkelijke vrijheid in de wereld te brengen, werd als een misdadiger gebonden, zodat 

ieder die in Hem gelooft, bevrijd mag worden van de banden van zijn zonden!  
 

Hij onderging drie rechtszittingen door de Joodse overheden en drie rechtszittingen door de niet-Joden (de Romeinse) 

overheden. De Joden berechtten Hem eerst voor Annas, toen voor Kajafas en ten slotte voor het Sanhedrin.  
 

 (1) Het inleidende verhoor door Annas (Johannes 18:12-14,19-24). 

Dit verhoor vond plaats toen Petrus in de voorhof van de hogepriester Jezus verloochende (Johannes 18:15-18). Annas 

wordt wel “de hogepriester” genoemd (Johannes 18:19), hoewel zijn schoonzoon Kajafas de werkelijke hogepriester 

was (Johannes 18:13,24). Annas en Kajafas woonden waarschijnlijk in twee vleugels van hetzelfde grote huis in het 

midden van een grote voorhof.  
 

Deze Annas was een man van invloed. Hij was hogepriester van 6-15 n.C. Hoewel hij werd afgezet, bleef hij de 

dominante figuur in het Sanhedrin die de Joodse belangen in de Romeinse Rijk behartigde. Hij kreeg het voor elkaar om 

zijn schoonzoon, vijf van zijn eigen zoons en een kleinzoon als hogepriester aangesteld te krijgen! Iedereen bleef hem 

“hogepriester” noemen (Lukas 3:2; Handelingen 4:6). Hoewel hij niet de officiële hogepriester was, moest iedereen wel 

bij hem zijn! Andere bronnen beschrijven hem als trots, verschrikkelijk ambitieus, en ontzaglijk rijk. Zijn familie was 

berucht om hun geldzucht. Zijn grootste inkomsten kwamen uit de verkoop van offerdieren in de voorhof van de 

tempel. Hij was ervoor verantwoordelijk dat Gods huis tot een veemarkt gemaakt werd (Johannes 2:14). Misschien was 

hij wel degene die aanzet gegeven heeft tot het complot om Jezus te vermoorden. Niettemin was zijn schoonzoon, 

Kajafas, degene die propageerde dat het nuttig zou zijn als één mens in plaats van het volk zou sterven (Johannes 11:49-

53).  
 

Annas ondervroeg Jezus over Zijn discipelen (volgelingen) en toen over Zijn onderricht. Hij was meer geïnteresseerd in 

het succes van Jezus dan in de waarheid. Jezus was echter niet van plan tegen Zichzelf te getuigen en eiste dat Annas 

maar met eerlijke getuigen voor de dag moest komen zoals het Oude Testament vereiste. Jezus zei dat Hij altijd in het 

openbaar gesproken had en dat iedereen naar Zijn onderricht kon luisteren. Dit stond in sterk contrast tot de geheime 

complotten van het Sanhedrin! Toen Jezus geslagen werd, eiste Hij dat Annas maar met getuigen moest komen wat Hij 

verkeerd gedaan had (Johannes 18:22-23). Dat konden de Joden niet.  
 

De Joden konden geen bezwarende verklaringen produceren bij dit voorlopige verhoor. Jezus Christus was volkomen 

onschuldig! Niettemin zond Annas Hem naar Kajafas.  
 

 (2) Het verhoor door Kajafas en alle overpriesters, oudsten en Schriftgeleerden.  

Dit verhoor wordt in Matteüs 26:57-68 en Markus 14:53-65 beschreven en vond ook plaats in het grote huis van de 

hogepriester (Lukas 22:54). Alle godsdienstige leiders van de Joden zochten naar valse bewijzen tegen Jezus, zodat zij 

Hem zouden kunnen doden. Niemand durfde anders te zijn! Jezus zei niets tegen alle valse beschuldigingen.  
 

Hij ontkende echter niet dat Hij de verwachte Messias was, de Zoon van God. Hij zei dat mensen bij Zijn wederkomst 

Hem zullen zien zitten aan de rechterhand van de Almachtige God en komen op de wolken (Matteüs 26:63-64). Dan zal 

Jezus Christus de Rechter zijn van alle mensen die ooit geleefd hebben! 
 

De hogepriester Kajafas, de overpriesters, de oudsten en de Schriftgeleerden konden geen bezwarend bewijs tegen Jezus 

Christus vinden. Jezus Christus was volkomen onschuldig! Niettemin beschuldigden zij Hem valselijk van 

godslastering, spuugden Hem in het gezicht en sloegen Hem met vuisten! Dit verhoor moest om ongeveer 3 uur ‘s 

morgens geëindigd zijn, omdat hanen op dat tijdstip gewoonlijk kraaiden. Jezus werd in het huis van de hogepriester 

gevangen gehouden tot de vroege ochtend. Ondertussen dreven de soldaten die Hem bewaakten met Hem de spot en 

sloegen Hem (Lukas 22:63-65).  
 

 (3) Het verhoor door het officiële Sanhedrin met de hogepriester als voorzitter.  

Dit verhoor werd in Lukas 22:66-71, Matteüs 27:1 en Markus 15:1 beschreven en vond plaats bij zonsopkomst (Lukas 

22:66). Het Sanhedrin was de hoogste Joodse Raad en fungeerde als regering en gerechtshof. Zij kwamen in een 

spoedbijeenkomst bijeen om hun officiële besluit te bekrachtigen, namelijk dat Jezus Christus schuldig was en ter dood 

veroordeeld moest worden. Zij wilden dat alles voorbij was voordat de schare in Jeruzalem besefte wat er aan de hand 
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was en voordat de sabbat die avond begon. Zij wilden aan hun corrupte handelingen die nacht de schijn van wettigheid 

geven.  
 

Weer eens erkende Jezus Christus dat Hij de verwachte Messias was, dat Hij spoedig aan de rechterhand van God de 

Vader zou zitten en dat Hij de Zoon van God was. De uitdrukking “Zoon van God” betekent dat God de menselijke 

natuur in Jezus Christus had aangenomen en onder de mensen op de aarde is komen wonen (Johannes 1:1,14). Als God 

Zich kon openbaren in een brandende struik (Exodus 3:2-4), dan kon Hij Zich zeker ook openbaren in een rechtvaardige 

Mens (Jezus Christus)! Het betekent dat Jezus Christus “het zichtbare Beeld van de onzichtbare God is” (Kolossenzen 

1:15); dat Jezus Christus “de zichtbare Afstraling van Gods heerlijke goddelijke attributen (eigenschappen)” en “de 

exacte zichtbare Afdruk van Gods Zelfstandigheid (Wezen)” is (Hebreeën 1:3).  
 

Maar ook de officiële Raad van de Joden kon geen bezwarend bewijs tegen Jezus Christus vinden. Jezus Christus was 

volkomen onschuldig! Hoewel het Sanhedrin het doodsvonnis mocht uitspreken, mocht het de doodstraf niet uitvoeren! 

Daarom brachten zij Jezus bij de Romeinse gouverneur, Pilatus.  
 

 

18:12-24 

Vraag 2. Waarom waren de verhoren door de Joodse godsdienstige overheden onrechtvaardig? 
 

Aantekeningen. Deze verhoren (rechtszittingen) door de Joodse godsdienstige overheden waren onrechtvaardig. 

Johannes 11:49-50 zegt dat de Joden al lang van tevoren besloten hadden dat Jezus gedood moest worden. De Joodse 

godsdienstige leiders waren jaloers op Jezus en Zijn invloed op het Joodse volk. Zij waren boos dat Hij hen ontmaskerd 

had en in het openbaar veroordeeld had. Daarom waren de rechtszittingen voor de Joden alleen maar een schijnproces.  

Zij smeedden een complot tegen Jezus en zorgden ervoor dat het uitgevoerd werd. Zij zonden hun soldaten en 

ambtenaren uit om Jezus te arresteren. Zij brachten valse getuigen tegen Jezus. Zij veroordeelden Jezus, terwijl Jezus 

volkomen onschuldig was. Zij leverden Hem over in de handen van de Romeinse gouverneur. Zij brachten de schare in 

oproer om de misdadiger Barabbas vrij te laten en Jezus te laten kruisigen. Zij dreven de spot met Hem. Zij 

verspreidden leugens over de opstanding van Jezus. Zij gingen volgens het boek Handelingen door met het vervolgen 

van christenen!  
 

Deze jaloezie en boosheid van de Joodse godsdienstige leiders in de tijd van Jezus maakte de Joden niet grotere 

zondaren dan anderen! De niet-Joodse Romeinse overheden hebben Hem ook ten onrechte veroordeeld en gekruisigd. 

En vandaag zijn er andere volken en godsdiensten die Jezus Christus verwerpen en de christenen vervolgen! Daarom 

zegt de Bijbel, “Allen hebben gezondigd” (Romeinen 3:23)! Zowel Joden als niet-Joden hebben een Verlosser voor hun 

zonden nodig!  
 

 

Vraag 3. Welke rechtszittingen heeft Jezus door de Romeinse overheden gehad? 
 

Aantekeningen. Nadat Jezus drie verhoren door de Joodse autoriteiten gehad heeft, kreeg Hij nog drie verhoren door de 

Romeinse overheden. Hij werd door Pilatus, toen door Herodus en ten slotte weer door Pilatus verhoord.  
 

 (1) Het eerste verhoor door Pilatus.  

Het Romeinse Rijk heerste over Palestina en Pilatus was de Romeinse gouverneur in Judea. Hij was een hoogmoedig 

man (Johannes 19:10), wreed (Lukas 13:1), bijgelovig (Johannes 19:8) en egoïstisch, bang dat hij zijn reputatie bij de 

Romeinse keizer zou verliezen. Hij was bang dat de Joden hun invloed zouden gebruiken om hem uit zijn positie te 

verdrijven. Gedurende dit verhoor werd duidelijk dat Pilatus van dit verhoor af wilde.  
 

Toen Pilatus vroeg wat de beschuldigingen waren, zeiden de Joodse overheden dat de enige reden dat zij Jezus voor het 

gerecht sleepten, was dat Hij een misdadiger was (Johannes 18:30). Dit was een bedekte bedreiging dat Pilatus niet tot 

een ander conclusie moest komen!  
 

Toen Pilatus zei dat de Joden Jezus volgens hun eigen wetten moesten berechten, toonden de Joodse leiders dat zij van 

plan waren Jezus te doden (Johannes 18:31). Toen Pilatus weigerde om Jezus te veroordelen zonder een proces dat Hem 

toekomt (Lukas 23:2), beschuldigden de Joden Jezus van drie zaken:  

• Hij had het Joodse volk afvallig gemaakt  

• Hij had de Joden verboden belasting aan Rome te betalen 

• Hij maakte er aanspraak op Koning te zijn. 

Dus, zij beschuldigden Jezus dat Hij een gevaarlijke politieke tegenstander was!  
 

Toen Pilatus Jezus in afzondering verhoorde, legde Jezus aan hem uit dat Hij inderdaad Koning was, maar niet een 

koning als in de wereld. Hij kwam van de hemel, niet om tegen volken te vechten voor politiek en militair gewin. Hij 

kwam om van de waarheid te getuigen en het rijk van leugens omver te werpen. Jezus nodigde Pilatus vriendelijk uit 

over te komen naar de zijde van de waarheid en zei, “Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor” 

(Johannes 18:37).  
 

Toen Pilatus weer naar de schare buiten kwam, kondigde Hij aan dat Jezus Christus volkomen onschuldig was! Hij zei, 

“Ik vind geen schuld in hem” (Johannes 18:38)! Als Pilatus een eerlijk rechter was geweest, dan had hij Jezus op dit 

moment moeten vrijlaten.  
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Maar de Joodse godsdienstige leiders beschuldigden Jezus meteen dat Hij de mensen in Galilea en in Judea in oproer 

bracht (Lukas 23:5). Hoewel Pilatus rechtsbevoegdheid in heel Judea had, zond hij Jezus naar koning Herodus omdat 

hij liever wilde dat een ander Jezus veroordeelde. Jezus was namelijk uit Galilea (Nazaret) afkomstig en die Herodus 

had rechtsbevoegdheid in Galilea.  
 

 (2) Het verhoor door Herodus.  

Dit verhoor wordt alleen in Lukas 23:6-12 beschreven. Hoewel Herodus Jezus veel vragen stelde en de Joodse 

godsdienstige leiders Jezus met venijn beschuldigden, gaf Jezus geen enkel antwoord.  
 

Zelfs Herodus kon geen reden tot een aanklacht tegen Jezus Christus vinden. Hij dreef de spot met Jezus en stuurde 

Hem terug naar Pilatus.  
 

 (3) Het tweede verhoor door Pilatus.  

Volgens Lukas 23:13-25 riep Pilatus de Joodse godsdienstige leiders bijeen en zei hen dat hij Jezus Christus in hun 

tegenwoordigheid had verhoord, maar dat nog Herodus, nog hij een reden voor een aanklacht tegen Jezus hadden 

gevonden. Enerzijds was Pilatus bang voor de Joodse aanhangers van Jezus om Jezus over te geven om gekruisigd te 

worden. Anderzijds was Pilatus bang voor de Joodse godsdienstige leiders dat zij het Joodse volk in opstand zouden 

brengen tegen het Romeinse Rijk.  
 

Volgens Matteüs 27:15-26 eiste de schare dat Pilatus volgens zijn gewoonte op het paasfeest een gevangene zou 

vrijlaten. Pilatus liet hen kiezen tussen Jezus en Barabbas, (ook voor Joden) een beruchte rebel en moordenaar. Hij 

verwachtte dat het volk Jezus zou kiezen. Op dat moment kwam er een boodschapper om hem te informeren dat zijn 

vrouw in een droom veel om deze rechtvaardige Jezus had geleden. Toen begonnen de overpriesters en oudsten van de 

Joden de Joodse schare op te hitsen om de vrijlating van Barabbas te eisen en Jezus te laten kruisigen.  
 

Pilatus bleef zeggen dat Jezus Christus volledig onschuldig was. Maar omdat Pilatus bang was om zijn positie als 

gouverneur te verliezen, gaf hij Jezus over om gegeseld en daarna gekruisigd te worden.  
 

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 

18:1-40.  

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 18:1-40.  
 

18:1. Je kunt als Jezus een stille plaats zoeken om te bidden. 

18:5. Jezus vertelde nooit een leugen. En Hij ontkende nooit Zijn werkelijke identiteit.  

18:8-9. Jezus heeft nooit één van de mensen die God de Vader aan Hem heeft toevertrouwd, verloren laten gaan.  

18:10 Christenen moeten nooit naar wapens, terrorisme of heilige oorlogen grijpen.  

18:11. Christenen moeten eerder het lijden dat God toelaat accepteren!  

18:12. Christenen moeten nooit weerstand bieden tegen arrestatie, zelfs niet met passieve weerstand, omdat zij  

geroepen worden om voor stadhouders en koningen getuigenis aangaande Jezus Christus af te leggen (Matteüs  

10:17-20). 

18:20. Jezus sprak altijd openlijk in de wereld en zei nooit iets in het geheim. Hij onderwees mensen in de bekende 

godsdienstige plaatsen.  

18:21. Jezus daagde de mensen die Hem vals beschuldigden uit om aan mensen in de schare die naar Hem geluisterd  

hadden, te vragen wat Hij hen onderwezen had.  

18:23. Jezus daagde de mensen die Hem sloegen uit om bewijs te leveren voor wat Hij verkeerd gezegd had. Hij  

beschuldigde hen dat zij Hem ten onrechte sloegen, omdat Hij de waarheid sprak.  

18:34. Jezus daagde de gouverneur uit om te zeggen wat Hijzelf aangaande Jezus geloofde en niet alleen maar te  

zeggen wat andere mensen zeiden.   

18:36. Jezus zei openlijk dat Hij Zichzelf niet zou verdedigen, omdat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is!  

18:37. Jezus zei openlijk dat Hij de Koning van zijn Koninkrijk is en dat Zijn Koninkrijk zich uitbreidt door de 

waarheid te verkondigen.  

18:38. Christenen moeten erop voorbereid zijn dat ook zij valselijk gearresteerd, verhoord en ter dood veroordeeld 

kunnen worden, zelfs als er geen enkel bezwarend bewijs tegen hen gevonden kan worden.  

18:39-40. Christenen moeten erop voorbereid zijn dat de mensen in de wereld liever christenen dan misdadigers (bv.  

terroristen) zullen doden. 
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2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes hoofdstuk 18:1-40. 
 

Welke grote beloften heb ik in het verleden aan de Heer gedaan? Welke aspiraties had ik m.b.t. het Koninkrijk van 

God? Ken ik mezelf wel? Ik vraag God om me genade te geven om nederig over mezelf te denken zoals Hij wil dat ik 

over mezelf denk.  
 

Jezus Christus werd niet alleen maar vermoord. Hij gaf Zijn leven doelbewust en vrijwillig als een losprijs voor velen. 

Hij is de Koning. Hij heeft de gebeurtenissen op de aarde altijd onder volledige controle. Geloof ik dat echt? Ik wil mijn 

besef versterken dat mijn leven beheerst wordt en mijn bestemming bepaald is door niemand minder den de Heer Jezus 

Christus en niet door een blind noodlot of irrationele omstandigheden!  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

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

Johannes 18:1-40.  

(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 18 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 Johannes 1-3.  

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

4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers: (5) Liefhebben door tucht. Spreuken 13:24.  

    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.  

 


