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Het is zondagmorgen. In de kerk van Efeze zijn de 

mensen bij elkaar gekomen. Nog even, dan zal de 

dienst beginnen. Welke boodschap zou de Heere 

vandaag voor hen hebben? Kijk, daar gaat de deur 

open. De voorganger van de gemeente komt binnen. 

Het is een oude man en hij wordt gedragen door een 

paar andere mannen. Ze zetten hem neer op een 

stoel. Hij kijkt de gemeente die voor hem zit aan. 

Hoor, daar klinkt zijn stem: Kinderkens, hebt elkander 

hartelijk lief. Dan dragen diezelfde mannen hem weer 

weg. Was dat de hele preek? Wie is die prediker? Het 

is Johannes, een discipel van de Heere Jezus

Op zijn hoge leeftijd brengt hij toch iedere zondag 

het Woord nog van zijn Meester. Het is maar één 

regel, maar het is genoeg. Die korte preek is wel te 

onthouden.
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1. De discipel Johannes was de zoon van...

 Zebedeüs en Salóme.

 Jakobus en Salóme.

 Zebedeüs en Maria.

2. Hij was eerst een volgeling van...

 Nicodemus.

 Johannes de Doper. 

 Gamaliël.

3. Die wees hem op...

 de lammetjes die naar de tempel werden gebracht.

 de offers die in de tempel werden gebracht.

 het Lam van God.

                                                                             

4.  Toen Johannes de Heere Jezus voor de eerste keer 

ontmoette, was het...

 de zesde ure.

 de negende ure.

 de tiende ure.

5.  Nog later was hij de Heere Jezus gevolgd, samen 

met zijn broer...

 Petrus.

 Jakobus.

 Andreas. 

Weet je het nog?
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6. Allebei werden ze toen...

 een apostel van de Heere Jezus.              

 een discipel van de Heere Jezus.

 een ‘getuige’ van de Heere Jezus.                  

                          

7.  De Heere Jezus had Zich in hun plaats 

gevangen laten nemen in...

 de Hof van Jozef van Arimathea.

 de Hof van Gethsémané.

 de Hof van Eden.  

8.  Toen de Heere Jezus op Golgotha 

gestorven was, zag Johannes...

 dat Zijn benen gebroken werden

 dat er uit Zijn zijde bloed kwam.   

 dat er uit Zijn zijde bloed en water kwam.

                 

9.  Toen Johannes op de Paasmorgen in het graf 

de doeken apart zag liggen, geloofde hij, dat...

 het lichaam van de Heere Jezus was gestolen.

 de Heere Jezus was opgestaan uit de doden.

 de Heere Jezus ergens anders was begraven.

                                                                     

10.  Toen de Heere Jezus Zijn discipelen bij 

de Zee van Tiberias verscheen,..

 wist Johannes ook niet Wie er op het strand stond.

 dacht Johannes dat het de Heere was.

 herkende Johannes Hem.

11. Op het eiland Patmos, waar Johannes gevangen was,.. 

 dacht niemand aan hem.

 verscheen de Heere Jezus aan hem.

 kwam de Heere Jezus bij hem in een droom.   
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Opdrachten

1. Johannes noemt zichzelf verschillende keren ‘de discipel die Jezus liefhad’. 

a. Daarmee bedoelt hij:

2. De Heere Jezus zei tegen Zijn discipelen en ook tegen Johannes: ‘Volg Mij’.

a. Wat betekent dat? Kleur hieronder de vakjes die daarbij horen.

b.  Waarom denk je dat hij 

dat ermee bedoelt? 

c.  Is het andere dan niet 

waar?

dat hij de

Heere Jezus

liefhad. 

dat de Heere

Jezus hem

liefhad.  

vooruit lopen

afhankelijk zijn

de weg wijzen

je laten leiden

Je eigen zin doen

naast iemand lopen

vertrouwen

het zelf wel weten

vertellen wat er 
gebeuren moet Bidden: ‘Heere, 

wat wilt Gij…?’

achteraan komen
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b. Weet je een psalmversje wat goed bij ‘volgen’ past? 

c.  Wie kan nog een voorbeeld uit de Bijbel bedenken waar ook 

iemand de Heere Jezus moest volgen?

d. Is ‘de Heere Jezus volgen’ makkelijk of moeilijk? Waarom?  

e.  Wat hebben we nodig om de Heere 

Jezus te kunnen volgen? 

3. Toen heel veel mensen terug gingen en niet 

meer met de Heere Jezus wandelden, bleven de 

discipelen wel bij Hem. Waarom konden/wilden 

zij de Heere Jezus niet verlaten?

4.
a.  Waarom zou Johannes zichzelf in zijn Evangelie 

niet één keer bij zijn naam noemen?  

b. Hoe noemt hij zichzelf wel? (zie Joh. 21 vs. 7)  

c. Waarom noemt hij zich zo?   



WAT STAAT HIER?
Kijk in het vak hieronder. Zoek de goede letter bij het cijfer. Schrijf die 

onder het cijfer. Dan weet je wat er staat! (let op: cijfers waar een streepje 

onder staat zijn hoofdletters!)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

a b c d e f g h i j l m n o p r s t u v ij z

12 1 1 16 4 5 22 5 22 21 13

7 5 17 3 8 16 5 20 5 13

14 15 4 1 18 7 21 7 5 11 14 14 6 18

4 1 18 10 5 22 19 17 9 17 4 5

3 8 16 9 17 18 19 17

4 5 22 14 13 5 7 14 4 17

Oplossing:

Geheimschrift

OPDRACHT:
Lees de oplossing van de 

puzzel eens goed door. Wat 

wil Johannes heel graag dat 

zijn hoorders doen? (en/of: 

waarom heeft Johannes 

alles opgeschreven?)


