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GEMEENTE.    LES 42 
 

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] 

1 JOHANNES 4-5, 2 JOHANNES 1 en 3 JOHANNES 1 

 

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

(1 Johannes 4 – 5 en 2 Johannes 1 en 3 Johannes 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] 

REPETEER SERIE H 

 

Repeteer de 5 Bijbelverzen van serie H: “Christelijke opvoeding”  

(1) Liefhebben door te sparen. 2 Korintiërs 12:14b-15a. De kinderen moeten immers geen schatten verzamelen voor 

de ouders, maar de ouders voor de kinderen. Ik zal dan heel graag zelf de kosten geven voor uw zielen.  

(2) Ontwikkel alle terreinen. Spreuken 22:6. Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud 

geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. 

(3) Leer Gods Woord. Deuteronomium 6:6-7. Deze woorden, die Ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet 

ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.  

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

onderwijzing en terechtwijzing van de Heere. 

(5) Liefhebben door tucht. Spreuken 13:24 NBG. Wie zijn roede (HSV: stok) spaart, haat zijn zoon, maar wie hem 

liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg.  

4 BIJBELSTUDIE (85 minuten) [EVANGELIE VAN JOHANNES]

JOHANNES 19:1-42 

 

Introductie. In Johannes 19 wordt Jezus door de Romeinse soldaten gearresteerd, door de Joden verworpen en op 

Golgotha (schedelplaats) gekruisigd en na Zijn dood door Jozef van Arimathea en Nicodemus in een graftombe 

begraven. De Joden hadden Jezus Christus tot de dood veroordeeld en de niet-Joden hebben de doodstraf uitgevoerd.  
 

Jezus werd gemarteld (Johannes 19:1-7; Matteüs 27:22-23,27-30; Markus 15:12-14,16-19; Lukas 23:20-22). 

Jezus werd veroordeeld (Johannes 19:8-16a; Matteüs 27:24-26,31; Markus 15:15,20; Lukas 23:23-25). 

Jezus werd gekruisigd (Johannes 19:16b-37; Matteüs 27:32-56; Markus 15:21-41; Lukas 23:26-49). 

Jezus werd begraven (Johannes 38-42; Matteüs 27:57-66; Markus 15:42-47; Lukas 23:50-56). 
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan Johannes 19:1-42 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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19:4-12 

Ontdekking 1. De absolute onschuld van Jezus Christus. 
  

 (1) De gouverneur kondigde de absolute onschuld van Jezus Christus aan.  

Het is heel bijzonder hoeveel keer het hoogste gezag in het land (de Romeinse gouverneur Pilatus) Jezus volkomen 

onschuldig heeft verklaard! Hij bracht Jezus naar buiten uit het gerechtsgebouw en liet Hem voor de schare Joden staan 

terwijl hij Hem volkomen onschuldig verklaarde! Hij zei, “Zie, ik breng Hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen 

schuld in Hem vind” (Johannes 19:4)! Drie keer in het Johannes Evangelie zei hij, “Ik vind geen schuld in Hem” 

(Johannes 18:38; Johannes 19:4,6)!  
 

En drie keer in het Lukas Evangelie zei hij, “Ik vind geen schuld in deze Mens” (Lukas 23:4). “U hebt deze Mens naar 

mij toe gebracht als Iemand Die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb Hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik 

heb in deze Mens niets gevonden dat Hem schuldig maakt aan de dingen waarvan u Hem beschuldigt. Ja, ook Herodus 

niet, want ik heb Hem naar hem toe gestuurd en zie, er is door Hem niets gedaan wat de dood verdient” (Lukas  

23:14-15)! “Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Ik heb niets in Hem 

gevonden wat de dood verdient” (Lukas 23:22)! Dus door het hoogste menselijke gerecht heeft God de volkomen 

onschuld van Jezus Christus openlijk verklaard!  
 

Maar als Jezus Christus onschuldig was, hoe kan de rechtvaardige God dan toelaten dat Hij gekruisigd werd? Het enige 

juiste antwoord wordt in Jesaja 53:6,8 gevonden: “De HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen 

neerkomen. ... Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem 

geweest.” Dit was de goddelijke reden waarom Jezus Christus niet vrijgelaten werd! Jezus Christus was volkomen 

onschuldig en toch stierf Hij in onze plaats als een zoenoffer voor onze zonden! 
  

 (2) De gouverneur vreesde mensen meer dan God.  

Toen de gouverneur hoorde om welke reden de Joden Hem wilde doden, namelijk, dat Hij gezegd had dat “Hij de Zoon 

van God is”, werd Pilatus erg bang! Pilatus was niet alleen bang voor de politieke macht van de Joden, maar ook bang 

voor de geestelijke macht van God! Pilatus was bijgelovig en vreesde dat hij misschien een onbekend god zou ergeren. 

Hij nam Jezus mee naar binnen en vroeg Hem waar Hij vandaan kwam. Als hij goed had geluisterd zou hij gehoord 

hebben dat Jezus eerder tegen hem gezegd had dat Hij van de hemel kwam om een geestelijke Koninkrijk op de aarde te 

stichten (Johannes 18:36-37). Deze keer gaf Jezus Hem geen antwoord meer. Pilatus verdiende geen antwoord, omdat 

hij ondanks dat hij Jezus Christus al drie keer in het openbaar volkomen onschuldig had bevonden, toch het bevel gaf 

dat Jezus bijna dood gegeseld werd! De gouverneur was corrupt, een leugenaar en ontrouw. Hij was ook bang voor zijn 

onderdanen, namelijk, dat de Joden hem voor de Romeinse keizer zouden beschuldigen en dat hij zijn politieke positie 

in Judea en zelfs zijn leven kwijt zou raken. Dit was de menselijke reden waarom Jezus niet vrijgelaten werd!  
 

 

19:30 

Ontdekking 2. De betekenis van de laatste woorden van Jezus Christus aan het kruis. 
 

 (1) De zeven kruiswoorden van Jezus. 

Uit de vier Evangeliën weten we dat Jezus zeven uitspraken vanaf het kruis deed:  

• Aan God de Vader zei Hij: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lukas 23:34).  

• Aan een van de misdadigers zei Hij: “Voorwaar Ik zeg u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn” (Lukas 23:43).  

• Aan Maria zei Hij: “Vrouw, zie uw zoon” en aan Johannes: “Zie, uw moeder!” (Johannes 19:26-27)  

• Tot God de Vader riep Hij: “Mijn God, Mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?” (Matteüs 27:46)  

• Aan de soldaten zei Hij: “Ik heb dorst!” (Johannes 19:28)  

• Toen zei Hij: “Het is volbracht!” (Johannes 19:30) 

• En Zijn laatste woorden waren: “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest” (Lukas 23:46).  
 

 (2) Het verlossingswerk is voltooid.  

Toen Jezus zei: “Het is volbracht en blijft voor eeuwig volbracht (Grieks: tetelestai) (voltooid tegenwoordige tijd)!”, 

bedoelde Hij dat Zijn hele verlossingswerk (het zoenoffer) voltooid was! In de gedachten van Jezus waren zijn 

kruisiging en begrafenis zo zeker, dat Hij erover kon spreken als volkomen volbracht! Niemand op de aarde kon iets 

aan het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus toevoegen! Als iemand gered (verlost, behouden) wordt, dan is 

het alleen om wat Jezus Christus voor hem gedaan heeft en niet om wat hij voor Jezus Christus gedaan heeft! Geen 

religieus mens wordt gered (verlost, behouden, gerechtvaardigd) door zijn religieuze werken of zijn goede werken 

(Efeziërs 2:8-9)! Geen religieus mens zal behouden worden door zijn gebeden een aantal keren per dag, zijn vasten, zijn 

geven van geldbedragen of zijn bezoeken aan heilige plaatsen. Geen terrorist zal naar het paradijs gaan omdat hij in een 

heilige oorlog stierf! Geen mens uit welke godsdienst dan ook zal gerechtvaardigd worden door het houden van de wet 

(Galaten 2:16)!  
 

 (3) Jezus leed en stierf naar Zijn menselijke natuur.  

Jezus Christus leed en stierf naar Zijn menselijke natuur. Toen Hij uiteindelijk Zijn menselijk geest in de handen van 

God de Vader overgaf, bewijst het dat niemand Zijn leven afnam, maar dat Hij Zijn leven doelbewust en vrijwillig gaf 

als een zoenoffer voor de zonden (Johannes 10:17-18). Hij stierf, opdat ik mag leven! Hij stierf in mijn plaats! En toen 
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Hij Zijn geest overgaf in de handen van God, bewees het dat God de Vader Hem nooit heeft verworpen, maar juist Zijn 

zoenoffer voor de zonden had geaccepteerd! Het bewijst ook dat Hij tussen zijn dood en opstanding in de hemel was en 

niet naar het dodenrijk of de hel neergedaald was om mensen een tweede kans te geven. 

 

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 9:1-42 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. 
 

19:1-3 

Vraag 1. Hoe werd Jezus Christus gemarteld? 

Aantekeningen. 
 

 (1) Jezus werd gegeseld.  

Pilatus beval dat Jezus gegeseld werd. Hij zocht steeds naar een compromis ten einde Jezus niet ter dood te 

veroordelen! Hij hoopte dat de schare medelijden met Jezus zou krijgen en Hem van de dood zou redden. “Geselen” 

was een verschrikkelijk middel om mensen te martelen. De Romeinse zweep bestond uit een houten handvat met een 

aantal leren riemen waaraan stukjes ijzer en been bevestigd waren. De slagen van de zweep werden over het hele 

lichaam gegeven en vooral over de kale en gebogen rug van het slachtoffer. Zijn lichaam werd opengereten zodat 

dieperliggende bloedvaten en zelfs organen blootgelegd werden! Het resulteerde dikwijls in de dood. Als iemand vóór 

zijn executie gegeseld werd, was dat een teken dat hij gekruisigd zou worden. In het Romeinse Rijk waren Romeinse 

burgers vrijgesteld van gegeseld en gekruisigd te worden.  
 

 (2) Jezus leed onder een schijn kroning.  

De soldaten martelden Jezus in het voorhof. Zij drukten een doornenkroon op Zijn hoofd zodat het bloed langs Zijn 

gezicht liep. Zij wierpen een soldatenmantel om Zijn schouders en plaatsten een riet als koningsstaf in Zijn hand. Toen 

marcheerden zij om Hem heen, salueerden voor de schijn en sloegen Hem in het gezicht!  
 

 

19:10-11 

Vraag 2. Hoe werd Jezus Christus bedreigd? 
 

Aantekeningen. De gouverneur was boos dat Jezus weigerde hem een antwoord te geven. Daarom begon hij Jezus te 

bedreigen. Hij maakte er aanspraak op dat hij de macht had om Jezus te doden of te laten leven. Toen pas antwoordde 

Jezus hem en zei: “U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het U niet van boven (dat wil zeggen, van God) 

gegeven was.” Jezus leert hiermee dat, hoewel politieke en militaire leiders macht en gezag hebben, het de God van de 

Bijbel is Die aan hen macht en gezag heeft gedelegeerd. Politieke, militaire en gerechtelijke macht en gezag worden aan 

bepaalde mensen op de aarde gegeven om hun onderdanen namens de God van de Bijbel met recht en gerechtigheid te 

regeren. Deze mensen zijn aan God verantwoordelijk en zullen aan God rekenschap moeten geven hoe zij hun macht en 

gezag gebruikt hebben (Romeinen 13:1-7).  
 

Mensen vragen soms: “Wie heeft eigenlijk de macht in deze wereld?” De Bijbel leert dat de satan en zijn demonen en 

de boze mensen onder hun beheer alleen (beperkte) macht hebben in de zondige wereld (1 Johannes 5:19), maar dat alle 

macht in de hemel (het universum) en op de aarde (alle landen) aan Jezus Christus gegeven werd (Matteüs 28:18).  
 

Hij heeft de sleutels die deuren kan sluiten die niemand kan openen en deuren kan openen die niemand kan sluiten 

(Openbaring 3:7-8).  
 

Omdat alle macht aan Jezus Christus hoort, waarschuwt Psalm 2 de leiders in de wereld, “Nu dan, koningen, handel 

verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon 

(Jezus Christus), opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. 

Welzalig alleen die tot Hem de toevlucht neemt” (Psalm 2:10-12)!  
 

 

19:14-22 

Vraag 3. Hoe werd met Jezus Christus in het openbaar de spot gedreven?  

Aantekeningen. 
 

 (1) Het gezichtspunt van de gouverneur – de koning van de Joden.  

De Joden hadden de gouverneur met succes bedreigd en gedwongen om de onschuldige Jezus Christus te laten doden. 

Maar nu gaf hij een belediging terug aan de Joden door Jezus Christus “de koning van de Joden” te noemen. Dit was het 



© 2016 DOTA Handleiding 8  Les 42. Johannes 19 4 

laatste wat de Joden wilden horen en zij probeerden tevergeefs zijn gedachten te veranderen. Omdat de Joden de 

Messias, Jezus, niet wilde erkennen als Koning, dwong Pilatus de Joden te belijden dat de wereldse Romeinse keizer 

hun enige koning was: “Wij hebben geen koning dan de keizer” (Johannes 19:15)!  
 

De gouverneur maakte de belediging nog erger door op een bord de woorden “Jezus de Nazarener, de koning van de 

Joden” te laten schrijven en boven aan het kruis te bevestigen (Johannes 19:19)! Volgens gewoonte werd de misdaad 

van de gekruisigde bovenaan het kruis geschreven. Maar in het geval van Jezus Christus was er geen misdaad! De 

Joodse godsdienstige leiders probeerde de gouverneur tot andere gedachten te brengen. Hij moest laten schrijven dat 

Jezus gezegd had dat Hij de koning van de Joden was. Maar tevergeefs! De gouverneur liet het in de drie belangrijkste 

talen in Judea opschrijven (Hebreeuws, Grieks en Latijn) (Johannes 19:20). Duizenden Joden kwamen langs en lazen 

het opschrift. De gouverneur bedoelde dit als een belediging voor de Joodse godsdienstige leiders. Zij hadden de dood 

van Jezus Christus afgedwongen. Nu moeten ze rekening houden met het feit dat zij hun eigen Koning verworpen en 

gekruisigd hadden!  
 

 (2) Het gezichtspunt van God – de Koning van alle koningen op de aarde.  

De Joodse godsdienstige leiders dachten dat zij van Jezus Christus af waren door Hem te kruisigen. Ook de leiders van 

deze zondige wereld dachten dat, want Paulus zei, “Als zij de wijsheid van God gekend hadden, zouden zij de Heere der 

heerlijkheid niet gekruisigd hebben (1 Korintiërs 2:8)! De soevereine God van de Bijbel veranderde de ogenschijnlijke 

nederlaag van Jezus Christus in de grootste overwinning in de geschiedenis van de wereld! De dood van Jezus Christus 

werd Gods middel om zondaren met Hem te verzoenen! De dood van Jezus Christus werd de overwinning over alle 

zonden, over alle onrechtvaardige mensen, over de zondige wereld, over de satan en zijn demonen en over de dood en 

verderf. Vanuit Gods gezichtspunt is Jezus Christus niet alleen maar “de Koning van de Joden”, maar de “de Koning 

van alle koningen op de aarde” (Openbaringen 1:5; 17:14; 19:16)! Van nu af aan is alle macht in de hemel en op de 

aarde in de handen van Jezus Christus en heerst Hij over de hele wereld in het belang van Zijn Kerk/Gemeente 

(Efeziërs1:19-22). 
 

 

19:17-18 

Vraag 4. Hoe werd Jezus Christus gekruisigd? 
 

Aantekeningen.  Johannes vertelt dat Jezus eerst Zijn eigen kruis droeg. Maar omdat de geseling Zijn rug kapot 

gemaakt had, werd dit te zwaar. Lukas 23 beschrijft wat er gebeurde onderweg naar Golgotha: Simon van Cyrene droeg 

Zijn kruis achter Hem aan; een grote menigte volgde; vrouwen klaagden. Jezus werd samen met twee misdadigers 

gekruisigd.  
 

 (1) De vorm van het kruis.  

Al veel is geschreven over de vorm van het kruis. Sommige mensen denken dat het de vorm van een “X” had en 

anderen denken dat het de vorm van een “T” had, maar de beste is om het in de vorm van “een Romeins zwaard” te 

beschouwen, met een lang verticale en een kort horizontale balk, omdat het bord boven het hoofd van Jezus bevestigd 

werd (Lukas 23:38).  
 

 (2) Hoe sterven mensen die gekruisigd worden.  

Dood door kruisiging was een heel wrede manier van martelen en doden. Het werd door verschillende volken toegepast, 

maar de Romeinen reserveerden het alleen voor slaven en criminelen. Terwijl het kruis op de grond lag, spijkerden de 

soldaten de handen en voeten met lange ijzeren spijkers aan het kruis. Dan werd het kruis omhoog getrokken en viel de 

onderste punt met een bons in een gat die het kruis recht overeind moest houden. De voeten rustten op een klein plankje 

dicht bij de grond. Kruisiging was verschrikkelijk pijnlijk: er ontstonden ontstekingen, opzwellingen van de wonden, 

ondragelijke pijn in de pezen, bonzende hoofdpijn, brandende dorst en verschrikkelijke ongemak bij de ademhaling 

(want het slachtoffer moest zich aan zijn vastgespijkerde handen omhoogtrekken en op zijn vastgespijkerde voeten 

omhoog duwen bij elke ademtocht).  
 

 (3) De betekenis van de kruisiging.  

Meer dan al dit lichamelijke lijden, leed Jezus Christus onder de last van de zonden van de wereld die Hij op Zich 

genomen heeft (1 Petrus 2:24)! Aan het kruis ervoer Hij wat het betekent om “door God verlaten te worden”. Het Oude 

Testament beschouwde een mens die aan een hout hangt als “een door God vervloekte” (Deuteronomium 21:23). Het 

Nieuwe Testament leert dat Jezus Christus “een vloek voor mensen” werd, zodat “de zegen van Abraham” kon komen 

naar Joden en niet-Joden (Galaten 3:13-14).  
 

 (4) De plaats van de kruisiging.  

Jezus Christus werd buiten de stad Jeruzalem gekruisigd en dat was nog een teken dat Hij “vervloekt” was (Leviticus 

16:27; Hebreeën 13:12-13). De plaats van kruisiging werd “de plaats van de schedel” ( Golgotha) genoemd. Niemand 

weet precies waar die plaats was en het is onbelangrijk te speculeren of het bij “de Kerk van het Heilige Graf” 

 of bij “Gordons Golgotha” was. De Bijbel beschouwt dergelijke historische plaatsen niet als “heilig” en zij moeten ook 

niet vereerd worden als bedevaartsplaatsen voor pelgrims!  
 

 (5) De kruisiging van twee misdadigers.  

Jezus Christus werd tussen twee andere misdadigers gekruisigd (zie Jesaja 53:12). Vanuit het gezichtspunt van de 

gouverneur was dit bedoeld als een belediging voor de Joden: hun Koning werd als een misdadiger gerekend! Maar van 
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Gods gezichtspunt was dit een eer: omdat Jezus Christus “in de wereld gekomen was om zondaars te zoeken en te 

redden (verlossen, behouden)” (Lukas 19:10).  
 

 

19:38-43 

Vraag 5. Hoe werd Jezus Christus begraven? 
 

Aantekeningen. Jezus Christus werd door Jozef van Arimathea en Nicodemus in een graftombe van een rijk man 

begraven. Jozef was een rijk man (Matteüs 27:57), een godsdienstig man die het Koninkrijk van God verwachtte (Lukas 

23:51) en tevens een lid van het Sanhedrin (Markus 15:43). Hij had niet ingestemd met het voornemen en handelswijze 

van de Joodse godsdienstige leiders (Lukas 23:51). Hij was een geheime volgeling van Jezus Christus, omdat hij bang 

was voor de Joden. Waarschijnlijk was hij bang dat hij uit het Sanhedrin en uit synagoge gegooid zou worden 

(excommunicatie) (zie Johannes 9:22)! Maar de zoendood van Jezus Christus en de liefde van Jezus Christus voor hem, 

heeft hem moedig gemaakt. Nog voor de aanvang van de sabbat (vóór vrijdag zonsondergang) waagde hij het om bij 

Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te vragen (Markus 15:42-47).  
 

Nicodemus was ook een lid van het Sanhedrin, een Farizeeër en een uitlegger en leraar van de wet (het Oude Testament 

en de 613 toegevoegde wetten door de Joden). Ook hij was aanvankelijk bang voor de Joden, maar werd later moedig 

toen hij het Sanhedrin vroeg of zij wel iemand mocht veroordelen zonder een verhoor om vast te stellen wat hij misdaan 

had (Johannes 7:50-52).  
 

Deze twee mannen namen het lichaam van Jezus van het kruis, wikkelden het lichaam in linnen doeken met specerijen 

en legden het in een nieuw graf dat Jozef zelf eerder in de rots uitgehakt had (Matteüs 27:57-61) en waar nog nooit 

iemand gelegd was dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd werd. Zij sloten het graf door een grote ronde steen voor de 

opening te rollen. Verschillende vrouwen zagen waar en hoe zij Hem begroeven.  
 

 

19:24,36-37 

Vraag 6. Waarom tekent de Bijbel zoveel vervulde profetieën op? 
 

Aantekeningen. De vervulling van profetieën is een van de sterkste bewijzen dat Jezus Christus waarlijk de Zoon van 

God is. Een wetenschapper telde 332 profetieën in het Oude Testament die in Jezus Christus vervuld werden. Zie 

“profetieën over Jezus Christus” in Handleiding 3 supplement 15. De wiskundige waarschijnlijkheid dat 8 van deze 

profetieën in één historische mens vervuld zouden worden, is één kans in 100 biljard (1 met 17 nullen)! Alleen de God 

van de Bijbel kan op deze manier profetieën vervullen! Geen ander godsdienstig boek is gelijk aan de Bijbel!  
 

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 

19:1-42.  

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 19:1-42.  
 

19:1-3. 1 Petrus 2:21 zegt, “Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo  

een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen.” Jezus werd gearresteerd, verhoord en veroordeeld, 

zelfs al was Hij volkomen onschuldig! Hij werd gegeseld met een zweep die zijn rug openscheurde. Hij werd 

gekroond met een doornenkroon. Hij werd in Zijn gezicht geslagen. Uiteindelijk werd Hij gekruisigd. 

Misschien krijg je een soortgelijke behandeling van jouw vervolgers.  

19:9. Jesaja 53:7 zegt dat Hij werd mishandeld en vernederd en toch deed Hij Zijn mond niet open. Er zijn 

omstandigheden dat het beter is je mond niet te openen.  

19:11. Ongeacht de vervolgingen en het lijden, mag je met vertrouwen geloven dat je vijanden geen macht over je 

hebben dan alleen wat God de Vader toegelaten heeft.  

19:12. Geef nooit toe wanneer mensen met bedekte dreigingen komen. Bezwijk niet voor immorele druk.  

19:15. Geef aan onrechtvaardige mensen nooit een keuze, want zij zijn in staat om de slechtste keuze te maken!  

19:25-27. Neem voorzorgen voor je ouders die oud worden. Laat iemand voor ze zorgen.  

19:30. Besluit om iemand te zijn als Jezus, Die Zijn werk voltooit (Johannes 4:34; 17:4; Kolossenzen 4:17). 

19:30. Als je sterft, geef je geest dan over in de handen van God de Vader (Lukas 23:46).  

19:36-37. Maak een studie van de profetieën over Jezus Christus in het Oude Testament.  

19:38-39. Als je nog steeds een geheime volgeling van Jezus Christus bent, vraag Hem je moedig en vrijmoedig te  

maken als Jozef van Arimathea en Nicodemus. 
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2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes hoofdstuk 19:1-42.  
 

Ik kan me niet voorstellen hoe Jezus Christus voor mij in mijn plaats geleden heeft. Hoewel ik een mentaal beeld over 

Zijn lijden kan vormen, kan ik nooit Zijn plaatsvervangende lijden doorgronden of voelen, toen Hij de heilige en 

rechtvaardige verbolgenheid van God tegen mijn zonden op Zich genomen heeft! Ik dank Hem dat Hij verzoening voor 

mijn zonden gedaan heeft, mij met God verzoend heeft en zo mij voor eeuwig gered (verlost, behouden) heeft!  

 

Ik ben diep onder de indruk hoe Jezus Christus Zich onder Zijn verschrikkelijke lijden heeft gedragen. Toen Hij 

ondervraagd werd, gaf Hij kalm antwoorden of bleef gewoon stil. Toen Hij uitgescholden werd, schold Hij niet terug. 

En toen Hij leed, ging Hij niet dreigen (1 Petrus  2:23). Hij schreeuwde het niet uit van pijn, maar gedroeg Zich als een 

lam dat ter slachting geleid werd (Jesaja 53:7). Geen mens kon doen wat Hij deed! Ik bid dat God me veel genade geeft 

om uit het voorbeeld van Jezus te leren. 
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

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

Johannes 19:1-42.  

(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 19 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 Openbaring 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: (16) Johannes 16:8. 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.  

 


