GEMEENTE.
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LES 48

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]
OPENBARING 19-22

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt
(Openbaring 19 - 22). 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]
REPETEER SLEUTELVERZEN IN JOHANNES

Repeteer twee aan twee: de laatste 5 Bijbelverzen die je uit het Johannes Evangelie uit het hoofd geleerd hebt.
(16) Johannes 16:8. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.
(17) Johannes 16:13. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid,
want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen
zal Hij u verkondigen.
(18)Johannes 16:14. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.
(19) Johannes 17:15. Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.
(20) Johannes 18:36. Jezus antwoordde, 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.

4

BIJBELSTUDIE (85 minuten) [EVANGELIE VAN JOHANNES]
SAMENVATTING VAN HET EVANGELIE VAN JOHANNES

Introductie. Een samenvatting van elk boek in de Bijbel zou de volgende vragen moeten beantwoorden:
• Wie is de schrijver, wanneer en waar werd het boek geschreven en wat is het doel van het boek?
• Hoe zou het boek ingedeeld moeten worden en wat is een goede titel voor het boek en voor elk hoofdstuk?
• Wat zijn de belangrijkste leerstellige conclusies uit het boek?
• Wat zijn de belangrijkste praktische lessen uit het boek?
• Wat is de relevantie van het boek voor onze tijd en land?
A. DE SCHRIJVER, DATUM, PLAATS EN DOEL VAN HET EVANGELIE VAN JOHANNES
1. De schrijver, datum en plaats waar het Evangelie geschreven werd.

De schrijver noemt zichzelf “de discipel die Jezus liefhad” (Johannes 21:20). Dit was de apostel Johannes. Hij schreef
als een volgeling van Jezus Christus en getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft. Volgens de kerkvader Irenaeus, die
in 170 n.C. leefde, werd het Evangelie van Johannes geschreven door de apostel Johannes in Efeze (in het huidige
Turkije). Het Evangelie van Johannes werd geschreven tussen 70 en 98 n.C. maar wij weten niet of het vóór of ná zijn
ballingschap op Patmos of vóór of ná het boek Openbaring geschreven werd.
2. Het doel waarom het Evangelie geschreven werd.

Het doel van het Evangelie van Johannes staat in Johannes 20:30-31. Johannes zegt dat hij dit Evangelie geschreven
heeft opdat zijn lezers zouden geloven dat Jezus Christus de verwachte Messias (Grieks: Christos) en de Zoon van God
is en dat zij door te blijven geloven (onvoltooid tegenwoordige tijd) eeuwig leven mogen hebben door Jezus Christus,
de Middellaar tussen God en mensen.
Jezus Christus is de zichtbare openbaring van de onzichtbare God (Kolossenzen 1:15). De volheid van de Godheid
woont lichamelijk in Jezus Christus (Kolossenzen 2:9). Jezus Christus is de zichtbare Afstraling van Gods heerlijkheid
(goddelijke attributen, kenmerken) en de precieze Afdruk (Grieks: charaktér) van Gods zelfstandigheid (natuur,
essentie, wezen, werkelijkheid) (Grieks hupostasis) (Hebreeën 1:3). Jezus Christus bezit niet alleen het wezen (de
natuur) van de eeuwige en levende God en is volledig gelijk aan God, maar heeft ook de menselijke natuur erbij
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aangenomen. Hij is de door Hem geschapen wereld en de menselijke geschiedenis binnengekomen, werd in Zijn
menselijke natuur een Dienaar van mensen (Markus 10:45) en stierf uiteindelijk voor zondaren (Filippenzen 2:5-8).
Daarom werd Hij ook verhoogd tot de allerhoogste plaats in het universum (de troon van God), ontving de naam Die
boven alle naam is (de Naam: Jezus Christus is Heer1) en de verzekering dat elke knie voor Hem zal buigen en elke
tong zal belijden dat Hij “de Heer” is (Filippenzen 2:9-11). Daarom zegt Johannes dat Jezus Christus “God” is
(Johannes 1:1)! En dat hij de menselijke natuur erbij aangenomen heeft en onder ons in de geschapen wereld en de
menselijke geschiedenis heeft gewoond (Johannes 1:14) ten einde de bovennatuurlijke, onzichtbare en
ondoorgrondelijke God aan mensen te openbaren en te verklaren (Johannes 1:18). Daarom zegt Jezus Christus ook dat
Hij en God de Vader één zijn (Johannes 10:30) en dat wie Jezus Christus gezien heeft, God de Vader gezien heeft
(Johannes 14:9-10).
B. DE INDELING EN TITELS VAN HET EVANGELIE VAN JOHANNES
1. De titel van het Evangelie van Johannes.

Ik zou graag de volgende titel aan het Evangelie van Johannes willen geven:
“Jezus Christus (de Messias), Het Woord van God, de Zoon van God.”

2. De indeling van het Evangelie van Johannes.

Het Evangelie van Johannes kan in twee onderdelen verdeeld worden, namelijk, de openbare en de besloten bediening
van Jezus.
(1) De openbare bediening van Jezus Christus.

Het bestaat uit hoofdstukken 1 tot 12 en worden in drie delen verdeeld door twee feesten in Jeruzalem:
• Johannes hoofdstuk 1-6 beschrijft de gebeurtenissen vóór het Loofhuttenfeest (oktober 29 n.C.) (Johannes7:2).
• Johannes hoofdstuk 7-10 beschrijft de gebeurtenissen ná het Loofhuttenfeest.
• Johannes 10:40 tot 12:50 beschrijft de gebeurtenissen ná het feest van de tempelinwijding (december 29 n.C.)
(Johannes 10:22).
(2) De besloten bediening van Jezus Christus.

Het bestaat uit hoofdstukken 13 tot 21. De gebeurtenissen vinden plaats gedurende de laatste zeven weken van Jezus
Christus op de aarde (30 n.C.). Het kan in vier onderdelen verdeeld worden:
• Johannes hoofdstuk 13 beschrijft de laatste paasmaaltijd.
• Johannes hoofdstukken 14-17 vertelt de redevoering en gebed van Jezus Christus tijdens de laatste paasmaaltijd.
• Johannes hoofdstukken 18-19 beschrijft het lijden van Jezus Christus gedurende Zijn gevangenneming, verhoren en
kruisiging.
• Johannes hoofdstukken 20-21 beschrijft de opstanding en de verschijningen van Jezus Christus.
C. DE LEERSTELLIGE CONCLUSIES VAN HET EVANGELIE VAN JOHANNES
Er zijn verschillende belangrijke leerstellingen in het Evangelie van Johannes, als bijvoorbeeld:
(1) God de Vader heeft Jezus Christus gezonden

(Johannes 3:17,34-35; 4:34; 5:23-24; 6:29,38,39,44; 10:36; 12:44-45; 13:20; 17:3,21,23). God de Vader neemt het
initiatief tot de verlossing.
(2) Jezus Christus is God

(Johannes 1:1,18; 3:31,34-35; 5:17-23; 6:46; 8:19,23,24,58; 10:30; 12:44-45; 13:3,20; 14:7,9,10; 15:23; 17:2,24;
20:28). God de Zoon verdient (verwerft)de verlossing.
(3) De Heilige Geest is de Vertegenwoordiger van Jezus Christus op de aarde

(Johannes 7:37-39;

14:16,17,26; 15:26; 16:13-15). God de Geest past de verlossing toe.
(4) Wedergeboorte is het recht (prerogatief) van God en het eerste vereiste voor verlossing

(Johannes 1:13; 3:3-8; 6:44,65; 12:32).
(5) Geloof is de verantwoordelijkheid van de mens en is het tweede vereiste voor verlossing

(Johannes 1:12; 3:16,18,36; 5:24; 6:28-29,35,40; 7:38-39; 8:24; 12:36,44; 14:1; 20:29,31).
(6) Verlossing wordt zichtbaar uitgedrukt in een nieuw leven

van geloof (Johannes 3:16), liefde (Johannes 13:34-35) en hoop (Johannes 14:1-3).
(7) Wonderen worden “tekenen” genoemd,
omdat zij wijzen naar de geestelijke werkelijkheden van verslossing.

Het wonderwerk van de spijziging van de vijfduizend (Johannes 6:1-15) is het teken dat Jezus Christus “het Brood des
levens” is (Johannes 6:35). De opstanding van Lazarus uit de dood (Johannes 11:38-47) is het teken dat Jezus Christus
1

Grieks: kurios en Hebreeuws: JaHWeH, de Naam van God in Exodus 3:14.
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“de Opstanding en het Leven” is (Johannes 11:25-26). Het doel van de wondertekenen is om geloof op te wekken en te
versterken in Jezus Christus (Johannes 12:37; 20:30-31).
In deze les beperken wij ons tot de onderwijzing van de leerstelling dat Jezus Christus God is.
De apostel Johannes benadrukt het feit dat Jezus Christus de goddelijke natuur bezit en voor eeuwig met God de Vader
bestaat. Ook dat Hij de menselijke natuur bij Zijn menswording erbij aangenomen heeft zonder Zijn goddelijke natuur
af te leggen. Hij heeft nu voor eeuwig een goddelijke en een menselijke natuur! (Zie voor meer bijzonderheden “De
aard van God en de Zoon van God” in Handleiding 2, supplement 8).
1. Jezus Christus is het Woord van God.

In het menselijke spreken geeft een woord uitdrukking aan een gedachte en openbaart deze gedachte aan anderen. Zo
wordt Jezus Christus in Johannes 1:1 “het Woord (Grieks: logos) van God” genoemd, omdat Hij de uitdrukking van
Gods innerlijke gedachten (denken of ziel) van God is en Hij God aan mensen heeft geopenbaard. Jezus Christus is de
zichtbare uitdrukking (beeld of openbaring) van de onzichtbare God (Kolossenzen 1:15) en openbaart de heerlijkheid
van de Almachtige God aan mensen in menselijke woorden en in beperkte menselijke ervaringen.
Alleen Jezus Christus was tegenwoordig bij God (Johannes 1:1) om te zien wat God de Vader doet (Johannes 5:19), om
te horen wat God de Vader zegt (Johannes 7:16; 8:28; 12:49-50; 14:10,24), om Hem en Zijn gedachten en plannen te
kennen (Johannes 7:29; 8:14,54-55; 10:15; 17:25), om van God de Vader te ontvangen alles wat Hij aan Zijn discipelen
gegeven heeft (Johannes 17:7) en te spreken wat God de Vader Hem leerde te spreken (Johannes 8:38). Jezus Christus
heeft aan mensen alles geopenbaard wat zij moeten weten over God en Gods raadsplan. Er zijn vele profeten van God
(die spreken over God en wijzen naar God), maar alleen Één (Jezus Christus) is het Woord van God (Die God Zelf
zichtbaar openbaart)! Jezus Christus is het enige Woord van God en ook het beslissende Woord van God aan mensen
(Hebreeën 1:1-2)! Hij is de enige uitdrukking (exegese, uitleg) van de natuur (het wezen), de woorden en de daden van
God in de menselijke geschiedenis (Johannes 1:18). Vóór Jezus Christus waren er alleen profeten en ná Jezus Christus
waren er apostelen, maar buiten Jezus Christus is er geen ander Openbaring van God Zelf (Matteüs 11:27)!
2. Jezus Christus is de Zoon van God.

De uitdrukking “Zoon van God” verwijst NIET naar het wijdverspreide misverstand dat Jezus een fysieke zoon van
God zou zijn. Het is eerder een uitdrukking van de gedachte dat de ondoorgrondelijke, onzichtbare en ontoegankelijke
God Zelf de menselijke natuur heeft aangenomen en Zijn schepping en de menselijke geschiedenis is binnengetreden in
en door Jezus Christus!
De Bijbel spreekt over vier soorten van “zonen”: een fysieke zoon, een geestelijke zoon, een symbolische zoon en een
Eniggeboren Zoon. (Zie voor meer bijzonderheden over de aard van God en de Zoon van God: Handleiding 2,
supplement 8).
3. Jezus Christus heeft leven in Zichzelf.

In Johannes 5:26 zegt Jezus, “Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het
leven te hebben in Zichzelf.” Ook dit beschrijft de bovennatuurlijke, ontologische, trinitarische en eeuwige Zoonschap
van Jezus Christus. Mensen en alle ander levende wezens bezitten dit “leven-in-Zichzelf” niet, omdat zij allen uit niets
geschapen zijn en hun leven te danken hebben aan hun Schepper. Maar God de Vader en God de Zoon bezitten dit
“leven-in-Zichzelf” wel.
Niemand dan God de Vader bezit dit “leven-in-Zichzelf” inherent (uit zichzelf), omdat alleen Hij niet geboren en niet
geschapen is. Hij is in Zijn wezen de levende God en volledig zelfgenoegzaam. Maar God de Vader heeft Zijn recht
(prerogatief) om leven-in-Zichzelf te hebben van alle eeuwigheid af meegedeeld aan God de Zoon. Dit is de betekenis
van de uitdrukking “Eniggeboren” met betrekking tot God de Zoon. Jezus Christus is geboren, maar niet geschapen.
“Geboren” betekent dat God de Vader Zijn “leven-in-Zichzelf” in de eeuwigheid vóór de schepping van het universum
en tijd aan God de Zoon geschonken heeft. Dit gebeurde niet bij de menselijke geboorte of de doop met water van Jezus
Christus. Dit is een eeuwig daad en deel van de unieke relatie tussen God de Vader en God de Zoon die al “in het
begin” bestond. In de eeuwige orde deelt God de Vader dit leven-in-Zichzelf mee aan God de Zoon en in de tijdelijke
orde openbaart God de Zoon dit leven-in-Zichzelf aan mensen op de aarde. In 1 Johannes 1:2 wordt God de Zoon
voorgesteld als de belichaming van dit “eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard”.
4. Jezus Christus is het leven en het licht.

In Johannes 1:4-9 wordt Jezus Christus “het leven” genoemd, omdat Hij Gods attributen bezit; en Hij wordt “het licht”
genoemd, omdat Hij Gods attributen zichtbaar uitdrukt (openbaart, manifesteert). De uitdrukking “leven” verwijst naar
de volheid van Gods wezen, naar Gods heerlijke attributen als alwetendheid (dat wil zeggen, Zijn waarheid, kennis,
wijsheid en eerlijkheid of waarachtigheid) en Zijn almacht, Zijn alomtegenwoordigheid, Zijn heiligheid, Zijn liefde,
Zijn soevereiniteit in alles, enz.
Wanneer dit “leven” geopenbaard wordt, wordt het “licht” genoemd! Dus, Jezus Christus is de zichtbare uitdrukking
(openbaring, manifestatie) van de onzichtbare God en Zijn attributen. Bijvoorbeeld, mensen kunnen alleen de
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onzichtbare God, Zijn liefde en Zijn leven kennen en ervaren door Jezus Christus (Johannes 5:21; 14:6; zie Matteüs
11:27).
5. Jezus Christus is één met God de Vader.

In Johannes 5:17-23 doet Jezus Christus bepaalde aanspraken voor Zichzelf. De Joden hebben Zijn aanspraken
begrepen, maar toch verworpen!
(1) Jezus Christus maakt er aanspraak op dat Hij
wat het Goddelijke Wezen betreft gelijk is aan God de Vader (Johannes 5:17-18).

Jezus noemde God Zijn Vader. De Joden begrepen meteen dat Jezus Christus aanspraak maakte op Godheid in de
hoogste zin van het woord. Zij begrepen dat Jezus Christus zei dat Hij in wezen gelijk is aan God de Vader. Deze
aanspraak van Jezus Christus was de grootste godslastering denkbaar en moest met de dood gestraft worden, of het was
de heerlijkste waarheid denkbaar en moet in geloof aangenomen worden. God de Vader en God de Zoon hebben
hetzelfde wezen (dezelfde natuur).
Wat meer is, Jezus Christus maakte er aanspraak op dat Hij wat de goddelijke werken betreffen ook gelijk is aan God de
Vader! Evenals God de Vader is Jezus Christus aan het werk: onderhoudt Hij het geschapen universum (Hebreeën 1:3;
Kolossenzen 1:17) en redt Hij mensen van hun zonden (Jesaja 43:10-11; Lukas 19:10; Johannes 10:9). Deze aanspraak
van Jezus was de werkelijke reden waarom de Joden Jezus wilden ombrengen (Johannes 10:28-31).
(2) Jezus Christus maakt er aanspraak op dat Hij
wat de werken van God betreft gelijk is aan God de Vader (Johannes 5:19-22).

Hij zegt, “De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook
de Zoon op dezelfde wijze.” De handeling die met God de Vader zijn oorsprong heeft, wordt door God de Zoon
uitgevoerd (gemanifesteerd). De Zoon ziet wat de Vader Hem toont en openbaart dan het denken van de Vader door
woord en daad aan mensen. De Zoon begrijpt de wil van de Vader en voert het op de aarde uit. Vooral twee
handelingen worden benadrukt: om leven te geven aan de doden en het oordeel uit te voeren.
Jezus Christus maakt er aanspraak op dat Hij hetzelfde gezag als God de Vader heeft om nu in de tegenwoordige tijd
geestelijk leven te schenken (mee te delen) aan geestelijk dode mensen en in de toekomst bij de opstanding onsterfelijk
fysiek leven te schenken (mee te delen) aan lichamelijk dode mensen. Jezus Christus maakt er ook aanspraak op dat
God de Vader het laatste oordeel aan Hem gegeven heeft, zodat God de Zoon dezelfde eer als God de Vader mag
ontvangen!
(3) Jezus Christus maakt er aanspraak op dat Hij
wat eer betreft gelijk is aan God de Vader (Johannes 5:22-23).

Hij zegt, “De Vader .... heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren.
Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.” Als een beloning voor Zijn gehoorzaamheid tot in
de dood heeft God de Vader aan God de Zoon de Naam boven alle namen gegeven! De Naam van Jezus Christus is
boven de namen van alle geschapen wezens, boven de namen van alle politieke leiders en boven de naam van elk
godsdienstige profeet! In de Naam van Jezus Christus zou elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde, en die
onder de aarde zijn zich buigen en elke tong belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader
(Filippenzen 2:9-11). Dezelfde eer hoort aan God de Vader (Jesaja 45:21-23)! Dus, wanneer Jezus Christus deze eer
ontvangt, wordt de eer van God de Vader niet verminderd of aan “een ander” gegeven, maar aan de Enige God. De eer
van God wordt juist vermeerderd, omdat Jezus Christus deze eer “tot heerlijkheid van God de Vader” ontvangt.
(Filippenzen 2:11). Wanneer God de Zoon verhoogd wordt, dan wordt God de Vader verhoogd. Er is onder de hemel
geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor zij zalig (gered, verlost, behouden) moeten worden
(Handelingen 4:12)!
(4) Jezus Christus maakt er aanspraak op dat Hij
wat het Goddelijke Wezen betreft één is met God de Vader (Johannes 10:30-33).

Hij zegt, “Ik en de Vader zijn één.” Jezus Christus zegt hiermee niet dat God de Vader en God de Zoon uiterlijk één
zijn, dat wil zeggen, één zijn in het doel dat Zij hebben of één zijn in de werken die Zij doen. Hij verwijst naar het feit
dat Zij één zijn in Hun innerlijke wezen (natuur). Als Hij zegt, “Wij zijn”, dan spreekt Hij over twee Personen, twee
Innerlijke Onderscheidingen in het ene Goddelijke Wezen. En als Hij zegt, “één”, dan spreekt Hij over één
Werkelijkheid (Zelfstandigheid), één Goddelijke Wezen. Jezus Christus leert dat God de Vader en God de Zoon twee
Personen, maar één Zelfstandigheid vormen. Hoewel de Bijbel niet het woord “Triniteit” gebruikt, is de leerstelling
over de Triniteit wel Bijbels! De God van de Bijbel heeft Zichzelf geopenbaard als één God in Wezen (Werkelijkheid,
Zelfstandigheid, Substantie), maar met drie onderscheidbare Personen.
Vanuit een hemels oogpunt heeft de ene, eeuwige en levende God van de Bijbel Zichzelf geopenbaard als één
Goddelijke Wezen met drie innerlijke onderscheidingen:
• Als God de Vader is Hij God in de hemel, in ontoegankelijk licht, boven mensen op de aarde (1 Timoteüs 6:15-16).
• Als God de Zoon is Hij God Die de menselijke natuur heeft aangenomen en Zijn schepping en de menselijke
geschiedenis is binnengetreden (Filippenzen 2:5-11)
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• En als God de Heilige Geest is Hij God Die nu leeft in de lichamen van gelovigen (christenen) en in de Christelijke
Kerk/Gemeente (1 Korintiërs 6:19-20; Efeziërs 2:22).
Vanuit een aards oogpunt aanbidden christenen één Goddelijk Wezen met drie innerlijke onderscheidingen:
• Christenen bidden tot God als God de Vader (Matteüs 6:9; Efeziërs 3:14-15) en leven hun leven tot de eer van God
de Vader (Romeinen 11:36; 1 Korintiërs 10:31).
• Christenen kennen en naderen tot God door God de Zoon (1 Timoteüs 2:5). Zij worden gerechtvaardigd, verzoend
en gered (verlost) door het zoenoffer van God de Zoon (1 Timoteüs 2:6; Romeinen 3:24-25; 5:9-10).
• En christenen worden versterkt met kracht (Efeziërs 3:16) en geheiligd en getransformeerd naar de gelijkenis van
God door God de Heilige Geest (2 Korintiërs 3:18).
Lees meer over de eenheid tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in Matteüs 28:19, Romeinen
8:9-10 en Efeziërs 3:14-21.
Johannes 10:30 is heel belangrijk, omdat het zowel de eenheid in het Wezen van God als de diversiteit van drie
Personen in de eenheid van de Godheid handhaaft.
• Johannes 10:30 weerspreekt de valse leerstelling van de volgelingen van Sabellius (een Libiër, 3de eeuw n.C.) die de
eenheid van God erkenden, maar de diversiteit van drie Personen in deze eenheid verwierp. Sabellius beschreef de
Vader, de Zoon en de Geest als drie verschijningsvormen van God, evenals de zon, zijn licht en zijn warmte drie
manifestaties van dezelfde werkelijkheid is.
• Johannes 10:30 weerspreekt ook de valse leerstelling van de volgelingen van Arius (een Libiër, 4de eeuw n.C.) die
de subordinatie/onderschikking van God de Zoon aan God de Vader leerde, maar de eenheid in wezen van God
ontkende.
In Johannes 10:31-33 begrepen de Joden goed dat Jezus Christus Zijn absolute gelijkheid aan God de Vader bevestigde,
omdat zij Zijn stelling als godslastering beschouwden.
Daarom waarschuwt Jezus Christus de Joden (en andere godsdiensten vandaag), “Als u niet gelooft dat IK BEN, zult u
in uw zonden sterven” (Johannes 8:24)!” Het woord IK BEN in Johannes 8:24 is precies hetzelfde als in Exodus 3:1415, waar de HEERE Zijn naam openbaart als: IK BEN DIE IK BEN. Het is niet voldoende dat mensen geloven dat
Jezus Christus alleen maar “een profeet” of “een goed mens” was. Nee, tenzij mensen geloven dat Jezus Christus alles
is waarop Hij aanspraak maakt, zullen zij heel zeker in hun zonden sterven! Dat wil zeggen, zij zullen niet naar het
Paradijs gaan, maar naar de hel! Het is absoluut essentieel dat mensen geloven dat Jezus Christus absoluut gelijk is aan
God de Vader, dat Hij de zichtbare Beeld van de onzichtbare God is, en dat Hij de zichtbare openbaring is van de IK
BEN DIE IK BEN in Exodus 3:14-15!
.
6. Jezus Christus heeft twee naturen: Hij is waarlijk God en waarlijk Mens.

In Johannes 14:28-29 zegt Jezus, “Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de
Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik. En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat wanneer het gebeurt,
u zult geloven.” Alleen wanneer mensen dit vers gaan uitleggen los van de rest van de Bijbel, kunnen mensen (ten
onrechte) concluderen dat Jezus niet God is en dat Hij niet één is met de Almachtige God. Hun conclusie is fout, omdat
als dit vers in de context van het Evangelie van Johannes uitgelegd wordt, het duidelijk is dat Jezus Christus hier niet
verwijst naar Zijn goddelijke natuur, maar naar Zijn menselijke natuur!
In welke zin is God de Vader “meer dan” Jezus Christus? Volgens Johannes 10:30 is Jezus Christus als de Eniggeboren
Zoon van God helemaal gelijk aan God de Vader met betrekking tot Zijn Goddelijke Wezen. Dat leert Filippenzen 2:6,
Kolossenzen 2:9 en Hebreeën 1:3 ook. Maar volgens Johannes 14:28 is Jezus Christus als Middellaar tussen God en
mensen een Mens en daarom minder dan God de Vader. De goddelijke natuur van God is veel meer dan de menselijke
natuur van Jezus Christus! Dat leert Johannes 10:29, 1 Korintiërs 15:28 en Filippenzen 2:7-8 ook.
Jezus Christus heeft twee naturen: als God is Hij volledig gelijk aan God de Vader, maar als Mens is Hij minder dan
God de Vader! Maar omdat de twee naturen van Jezus Christus nooit van elkaar gescheiden zijn en omdat Jezus
Christus nooit gescheiden van God de Vader en God de Heilige Geest is, moeten christenen Jezus Christus als de
zichtbare openbaring (manifestatie) van de onzichtbare God beschouwen.”
Het Oude Testament en het Nieuwe Testament leren duidelijk dat Jezus Christus “de zichtbare openbaring
(manifestatie) van de onzichtbare Almachtige God is” (Hebreeuws: “El Shaddai” betekent Almachtige). In Jesaja
10:20-23 wordt de HEERE (Hebreeuws: JaHWeH), de Heilige van Israël, “de Machtige God” (Hebreeuws: El Gibor)
zowel als “de Heere HEERE Almachtige” (Hebreeuws: Adonai JaHWeH Tsibaoth, de HEER van de hemelse
legerschare van engelen) genoemd. En in Jesaja 9:6 wordt Jezus Christus “de Machtige God” (Hebreeuws: El Gibor)
genoemd en in Openbaring 1:8 wordt Hij “de Almachtige” genoemd (Het woord “pantokratór” in de Griekse vertaling
van het Oude Testament is de vertaling van het Hebreeuwse woord “El Tsibaoth” en “El Shaddai”)!
In Openbaring 1:8 staan geschreven, “IK BEN de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en
Die was en Die komt, de Almachtige.” De onmiddellijke context (Openbaring 1:7,12) bewijst dat Jezus Christus Zelf
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aan het woord is en dat Zijn aanspraak, namelijk, dat Hij en de Vader één is (Johannes 10:30), waar is en dat Jezus
Christus de volmaakte en eeuwige openbaring van God aan mensen is (Kolossenzen 1:15; Hebreeën 1:3).
Daarom, laat niemand (ook andere godsdiensten) Jezus Christus oneer aandoen door Hem minder dan God de Vader te
maken! Johannes 5:23 leert dat alle mensen Jezus Christus moeten eren zoals zij de God van de Bijbel eren! Wie Jezus
Christus niet eert, eert daarmee ook God niet!
D. DE PRAKTISCHE LESSEN UIT HET EVANGELIE VAN JOHANNES
Er zijn veel praktische lessen te leren uit het Evangelie van Johannes. In deze les vatten wij alleen de praktische lessen
met betrekking tot de boodschap van het evangelie, evangelisatie en de enige Weg naar God samen. De boodschap van
het evangelie heeft vijf waarheden: de waarheid aangaande God, de waarheid aangaande de mens, de waarheid
aangaande Jezus Christus, de waarheid aangaande verlossing, en de waarheid aangaande het nieuwe leven in Jezus
Christus.
1. De waarheid over God.

Johannes 1:1,14,18 leert dat God de Vader Zichzelf openbaart in God de Zoon. 1 Johannes 1:5 leert dat God “Licht” is
en Johannes 3:19 leert dat het Licht in de wereld gekomen is. Johannes 4:23-24 leert dat God Geest is en dat wie Hem
aanbidden Hem in geest en waarheid moeten aanbidden. Johannes 3:16 en 1 Johannes 4:8-9 leert dat God liefde is en
dat God Zijn liefde aan mensen openbaart door Zijn Eniggeboren Zoon in de wereld te zenden zodat zij door Hem
eeuwig leven krijgen. Johannes 6:35-46 leert dat God de Vader mensen in de wereld op een heel soevereine wijze aan
Jezus Christus geeft en hen op een onweerstaanbare wijze naar Jezus Christus toe trekt.
2. De waarheid over de mens.

Johannes 1:10-11 leert dat de wereld Jezus Christus niet erkent en ook niet verwelkomt. Johannes 3:3-8 leert dat de
natuurlijke mens verloren is en niet het Koninkrijk van God binnengaat. Een mens moet wedergeboren zijn om gered
(verlost, behouden) te kunnen worden. Johannes 3:16-18,36 leert dat alle mensen die niet in Jezus Christus geloven
verloren zijn. Zij zijn al veroordeeld en blijven onder de toorn van God (tenzij zij zich bekeren). Een mens moet in
Jezus Christus geloven om gered (verlost, behouden) te worden. Johannes 8:21-24 leert dat wie niet gelooft, alleen maar
de (eeuwige) dood zal zien. Johannes 9:39-41 leert dat wie weigert zijn zonden te erkennen, geestelijk blind en verloren
is.
3. De waarheid over Jezus Christus.

Johannes 1:29 leert dat Jezus Christus “het Lam van God is Die de zonde van de wereld wegneemt”. Johannes 3:14-15
en Johannes 12:23-24 leren dat Jezus Christus aan het kruis moet sterven. Zonder Zijn zoendood dat verzoening voor
zonden maakt, kan geen mens gered (verlost, behouden) worden. Johannes 14:6 leert dat Jezus Christus de enige Weg
tot God de Vader is, de enige Openbaring (Waarheid) over wie God is en de enige Gever van eeuwige leven is.
Johannes 10:7-10 leert dat Jezus Christus de enige Deur is waardoor mensen moeten gaan om gered (verlost, behouden)
te worden.
4. De waarheid over verlossing.

Johannes 1:12 leert dat Jezus Christus aan alle mensen die in Jezus Christus geloven (en dat bewijzen door Hem aan te
nemen)(Openbaring 3:20) het recht geeft om kinderen van God te zijn (positie) en steeds meer (zichtbaar) kinderen van
God te worden (proces). Johannes 3:16-18 leert dat wie in Jezus Christus gelooft niet langer veroordeeld is (zie
Romeinen 8:1), maar het eeuwig leven heeft en dus van het begin tot het einde verlost zal worden (Filippenzen 1:6).
Johannes 6:40 leert dat wie naar Jezus Christus kijkt en in Hem gelooft, het eeuwige leven heeft. Johannes 8:51 leert dat
wie de woorden van Jezus Christus gehoorzaamt, nooit de (eeuwige) dood (de hel) zal zien. Johannes 12:37-46 leert dat
God ieder mens verantwoordelijk houdt voor zijn geloof of ongeloof!
5. De waarheid over het nieuwe leven in Christus.

Johannes 5:24 leert dat wie de boodschap van de Bijbel hoort en gelooft, het eeuwige leven heeft, nooit in het laatste
oordeel veroordeeld zal worden en al uit de dood in het leven is overgegaan. Johannes 10:26-29 leert dat wie in Jezus
Christus gelooft, beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en dat niemand ze uit de hand van Christus kan rukken.
Niemand en niets kan de kudde van God uit Gods hand rukken. Johannes 10:27-28 leert dat gelovigen in Jezus Christus
zekerheid van hun verlossing mogen hebben. Johannes 15:1-17 leert dat het nieuwe leven in Jezus Christus uitgedrukt
wordt als een voortdurende persoonlijke relatie met Jezus Christus, in het dragen van veel en blijvende vrucht voor
Jezus Christus en zo God verheerlijkt. Johannes 11:25-26 leert dat de lichamen van gelovigen in Jezus Christus bij de
wederkomst van Christus uit de dood zullen opstaan.
6. Evangelisatie.

Johannes 1:39,43,46 leert dat je mensen moet uitnodigen met de woorden: “Kom en zie!” wie Jezus Christus onder
christenen is en hen uit te nodigen met de woorden: “Volg Jezus Christus!”. Johannes 4 leert dat je nooit mensen moet
dwingen, maar moet winnen voor Jezus Christus. En Johannes 4:35-38 leert dat God verschillende soorten van
evangelisten gebruikt: sommige christenen zaaien het zaad van het evangelie en andere christenen maaien de oogst met
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christen bekeerlingen. Johannes hoofdstuk 9 leert dat je met de hele mens begaan moet zijn, met zijn geest, maar ook
met zijn lichaam!
7. De enige Weg tot God.

De Bijbel leert duidelijk: JEZUS CHRISTUS IS DE ENIGE WEG TOT GOD!
• Wie Jezus Christus ontvangt, ontvangt God (Matteüs 10:40).
• Wie Jezus Christus verwerpt, verwerpt God (Lukas 10:16).
• Wie Jezus Christus eert, eert God (Johannes 5:23a).
• Wie Jezus Christus niet eert, eert ook God niet (Johannes 5:23b).
• Alleen zij die God de Vader aan Jezus Christus geeft, komen naar Jezus Christus en zullen nooit uitgeworpen
worden (Johannes 6:37,44).
• Wie Jezus Christus kent, kent God (Johannes 8:19).
• Wie Jezus Christus liefheeft, heeft God lief (Johannes 8:42).
• Wie in Jezus Christus gelooft, gelooft in God (Johannes 12:44).
• Wie luistert naar de woorden van Jezus Christus, luistert naar de woorden van God (Johannes 12:47-50).
• Wie Jezus Christus aanneemt, neemt God aan (Johannes 13:20).
• Wie Jezus Christus ziet, ziet God (Johannes 14:9-10).
• Wie de geboden en onderwijzingen van Jezus Christus gehoorzaamt, hem zal God liefhebben en Zijn woning bij
hem maken (Johannes 14:21,23).
• Jezus Christus geeft eeuwig leven, openbaart God en bidt voor mensen die God aan Hem geeft (Johannes 17:2,6,9).
• Wie Jezus Christus verloochent, heeft God niet (Johannes 2:23a).
• Wie Jezus Christus belijdt, heeft God (1 Johannes 2:23b).
• Wie Jezus Christus belijdt, heeft God in hem (1 Johannes 4:15).
• Wie Jezus Christus liefheeft, heeft God lief (1 Johannes 5:1).
• Wie niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet (2 Johannes 9).
E. DE RELEVANTIE VAN HET EVANGELIE VAN JOHANNES
Het Evangelie van Johannes is heel belangrijk en relevant voor mensen die vandaag leven. Het onderwijst heel duidelijk
wie Jezus Christus is, wat Hij gedaan heeft en hoe mensen in een persoonlijke relatie tot Hem kunnen komen. Het
onderwijst het werk van de Heilige Geest en hoe christenen horen te leven. Het leert ook goede principes voor
evangelisatie.

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 samenvatting van het Evangelie van Johannes 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 Genesis
22, 24, 27 en 28. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte
aantekeningen.
4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers: (1) Het Koninkrijk binnengaan. Johannes 3:3,5.
Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.
5. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
6. Houd je aantekeningen over bouwen van de gemeente van Christus goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over
stille tijd, memorisatie, je Bijbelstudie en deze opdracht.
*********************************************************
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DOORGAAN MET GROEIEN
Je bent aan het einde gekomen van de DOTA KERK/GEMEENTE OPBOUW cursus.
1. Stille tijd.

Ga door met je tijd van persoonlijke omgang met Jezus Christus (stille tijd). Maak gebruik van het uitgekozen
Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen (zie Handleiding 1, supplement 1). Maak
gebruik van een Bijbel leesrooster (zie Handleiding 1, supplement 2).
2. Memorisatie.

Ga door met een aantal Bijbelverzen die je uit je Bijbel leesprogramma of Bijbelstudie geselecteerd heb, uit je hoofd te
leren. Memoriseer belangrijke Bijbelverzen op een geregelde basis (zie Handleiding 1, supplement 5). Ga ook door om
elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt te repeteren.
3. Bijbelstudie.

Ga door met Bijbelstudie doen. Kies je eigen Bijbelboek en maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte
aantekeningen (zie Handleiding 1, supplement 4). Het is aan te raden eerst de belangrijkste boeken in het Nieuwe
Testament te bestuderen voor je begint om Bijbelboeken uit het Oude Testament te bestuderen, omdat het Oude
Testament in het licht van de nieuwtestamentische openbaring uitgelegd moet worden. Zie de inleidingen van de
Boeken van de Bijbel in www.dota.net in Engels onder “radio programmes”.
Je kunt ook verder gaan met de DOTA KONINKRIJK UITBREIDING cursus. Zie www.dota.net Handleiding 9-12,
aard van het Koninkrijk van God, ingaan in het Koninkrijk van God, leven in het Koninkrijk van God en dienen in het
Koninkrijk van God. In deze vier handleidingen worden bijna alle gelijkenissen van Jezus Christus over het Koninkrijk
van God uitgelegd.
4. Gebed.

Ga door met bidden voor iemand of iets specifieks in de komende week en zie uit naar wat God gaat doen (Psalm 5:4).
5. Christelijke gemeenschap (omgaan met elkaar).

Blijf als christenen met elkaar omgaan in een discipelgroep, huisgemeente of grotere plaatselijke gemeente.
6. Vrucht dragen.

Ga door om veel en blijvende vrucht te dragen (Johannes 15:5,8,16). Getuig voor Jezus Christus (zie Matteüs 10:32;
1 Petrus 3:15-16). Verspreid het evangelie op verschillende manieren. Wees vastberaden om invloed te hebben op
mensen om je heen zodat zij dichter bij Jezus Christus komen.
7. Discipelschap.

Blijf Jezus Christus volgen, leer van Hem en gehoorzaam Zijn woorden (zie Matteüs 7:24-27).

BEGIN NIEUWE GROEPEN
Als je de opleiding met een discipelgroep voltooid heb, doe dan twee dingen:
1. Laat anderen een nieuwe groep beginnen.

Daag de leden van je eerste discipelgroep uit om zelf een discipelgroep te beginnen. Laat hen het DOTA cursus
materiaal gebruiken. Blijf hen trainen en bemoedigen.
2. Begin zelf ook een nieuw groep.

Overweeg biddend om zelf een aantal jong gelovigen te selecteren en hen tot discipelen van Jezus Christus te maken.
Maak gebruik van de hele cursus of een deel daarvan. De DOTA cursus bestaat uit de volgende drie delen:
GA EN MAAK DISCIPELEN.
48 lessen in Handleiding 1 tot 4.
GA EN BOUW DE GEMEENTE.
48 lessen in Handleiding 5 tot 8
GA EN VERKONDIG HET KONINKRIJK.
48 lessen in Handleiding 9 tot 12
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