
12 Toen verscheen  
hem de Engel des 
HEEREN, en zeide  
tot hem: De HEERE  
is met u, gij strijdbare 
held.! 13  Maar Gideon 
zeide tot Hem: Och, 
mijn Heer zo de HEERE 
met ons is, waarom 

BIJBELSTUDIES

+12

Schatgraven 
in de Bijbel

DE DISCIPELEN VAN DE 
HEERE JEZUS



De Bijbelstudies in dit boekje maken gebruik 
van de methode die ontwikkeld is in het 
project Filippus – samen Bijbellezen. Ze 
nodigen uit om samen de Bijbel te lezen en 
biddend te vragen naar Gods spreken hierin. 

• Bijbel is uitgangspunt
• Christus centraal
• Door de Heilige Geest
• Op het gebed

Allereerst staat het Woord centraal. We nemen 
de letterlijke Bijbeltekst als uitgangspunt. Via 
drie ‘brillen’ ga je naar de tekst kijken.

 Wat staat er? – Deze vragen gaan 
over de tekst. Je begint met begrijpen 
wat er staat.

 Wat betekent het? – In de tweede 
stap ga je een beeld vormen van wat 
er gebeurt in de Bijbelse situatie. 
Wat betekent dit voor de mensen van 
toen? 

 Wat is de boodschap voor jou? 
– De derde soort vragen zijn de 
toepassingsvragen. Ze richten zich 
op jou. Wat heeft de Heere door dit 
gedeelte tot jou te zeggen? 

De opzet geeft gelegenheid om in te zoomen 
op enkele verzen van een hoofdstuk uit de 

Bijbel en daardoor dieper in te gaan op de 
tekst. Daarom is elke Bijbelstudie opgedeeld 
in een aantal blokjes. Om een Bijbelstudie in 
te korten kan bijvoorbeeld gekozen worden 
om het eerste of laatste blokje weg te laten.  

De Bijbelstudies zijn geschreven vanuit 
het verlangen om een gesprek op gang te 
brengen over een Bijbelgedeelte. Wezenlijk 
hierbij zijn het spreken van de Heere 
door Zijn Woord en de noodzaak om de 
Heere Jezus te leren kennen als Borg en 
Zaligmaker. Dit vanuit de overtuiging dat 
de Heilige Geest wil werken waar de Bijbel 
open gaat.
 
Er zijn ongetwijfeld ook andere vragen te 
bedenken. Doe dit als Bijbelstudieleider 
gerust. Dat helpt je, en de groep, om 
een nog beter beeld te krijgen van het 
Bijbelgedeelte. 

Wat blijft is de afhankelijkheid van de Heere 
bij het openen van Zijn Woord. Biddende 
voorbereiding blijft onmisbaar. Alleen dan 
mogen we een zegen verwachten over het 
Woord dat open gaat. 

Van harte Gods zegen toegewenst bij de 
 Bijbelstudies.

Tijdens de komende kampen, willen we met elkaar nadenken over de discipelen van de 
Heere Jezus. Zoals jullie weten heeft de Heere Jezus veel volgelingen gehad, tijdens zijn 

rondwandeling op aarde. Maar 12 mannen heeft hij in het bijzonder geroepen en een 
bijzondere taak gegeven. Met elkaar willen we over een aantal discipelen nadenken. 

Ondanks dat deze mannen allemaal geroepen waren tot het volgen van de Heere, 
waren ze toch erg verschillend van elkaar. Je ziet dit aan hun afkomst, aan hun karakter, 
aan hun taken, maar ook aan hun omgang met de Heere Jezus. Drie discipelen, krijgen 

nog meer te zien van de Godheid van de Heere Jezus toen Hij op aarde was. Petrus, 
Johannes en Jacobus krijgen in veel situaties meer te zien dan de andere discipelen. 

De Heere had daar een bedoeling meer. Het is ook één van de lessen die we met elkaar 
willen bekijken. Wat heeft dat ons te zeggen?

Wat wel voor alle discipelen geldt, zelfs voor Judas, dat ze geroepen zijn door de Heere 
Jezus. Wat hield die roeping in? Alles verlaten, zelfs hun vader en moeder, en alleen 

maar de Heere Jezus volgen. En… ze volgenden. Wat een les ook voor jou! Hoe vaak ben 
jij al geroepen? Hoe indringend is de roepstem van God ook tot jou gekomen? Misschien 

heb je wel te maken gehad met ziekte, met een plotseling overlijden in je omgeving. 
Wat heeft het met je gedaan? Elke dag roep God ook jou. Hij wil dat je Hem volgt en niet 

alle onbelangrijke dingen van deze wereld. Volg jij Hem al?

Van harte Gods zegen gewenst bij het doen van deze Bijbelstudies. We bidden of de 
Heere dit middel wil zegenen in vele harten van jongeren. Bid jij ook om die zegen? 

Namens de sectie bezinning,

Johan van Eckeveld 

VOLG JIJ HEM AL?



Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?

• Wat is de reactie van 
Nathánaël op de woorden 
van Filippus?

• Wat zegt Jezus over 
Nathánaël?

• 
• Zou Jezus geweten hebben 

dat Nathánaël kwam?
• Betekenen de woorden 

van Jezus in vers 48 dat 
Nathánaël zonder zonden 
was? 

• 
•  Jezus kent ook jou en roept 

elke dag tot jou. Noem eens 
momenten waarop Zijn stem 
klinkt?

• Is het fijn dat Jezus ons 
altijd ziet, of juist niet?

  VRAGEN VERS 48-49  48 Jezus zag Nathánaël tot Zich 
komen, en zeide van hem: Zie, 
waarlijk een Israëliet, in welken 
geen bedrog is.

49 Nathánaël zeide tot Hem: 
Vanwaar kent Gij mij? Jezus 
antwoordde en zeide tot hem: 
Eer u Filippus riep, daar gij 
onder den vijgenboom waart, 
zag Ik u.

• Onderstreep de twee 
woorden die Jezus zegt 
tegen Filippus.

• Waarin heeft Filippus over 
Jezus gelezen?

• Herhaal de vraag van 
Nathánaël eens in eigen 
woorden? 

• Wat is de reactie van 
Filippus op Jezus’ woorden? 

• Filippus heeft naar Jezus 
gezocht. Aan welk woord 
kun je dat zien?

• Wat zou Nathánaël 
bedoelen met zijn vraag? 
En geeft Filippus wel 
antwoord?

• Moet er in jouw leven iets 
veranderen als Jezus tegen 
je zegt: volg Mij?

• Waar ben jij naar op zoek als 
je in de Bijbel leest?

• Heb jij wel eens iemand de 
weg naar Jezus gewezen?

  VRAGEN VERS 44-47 44 Des anderen daags wilde Jezus 
heengaan naar Galiléa, en vond 
Filippus en zeide tot hem: Volg 
Mij.

45 Filippus nu was van Bethsáïda, 
uit de stad van Andréas en 
Petrus.

46 Filippus vond Nathánaël en 
zeide tot hem: Wij hebben Dien 
gevonden van Welken Mozes in 
de Wet geschreven heeft, en de 
Profeten, namelijk Jezus, den 
Zoon van Jozef, van Nazareth.

47 En Nathánaël zeide tot hem: 
Kan uit Nazareth iets goeds 
zijn? Filippus zeide tot hem: 
Kom en zie.

Bijbelstudie 1+12 JOHANNES 1:44-52

Kom en zie!

Inleiding
Jezus is gedoopt en door de duivel verzocht in de woestijn. Na Zijn terugkeer uit de woestijn roept 
Jezus Andréas en Petrus tot Zich als Zijn discipelen. Nu is Jezus op weg naar Galiléa. 

• Welke namen geeft 
Nathánaël aan Jezus?

• 
• Jezus is Profeet, Priester en 

Koning. Zie je dat terug in de 
reactie van Nathánaël?

• 
• Ken jij een kind van de 

Heere? Hoe spreekt die 
persoon over Jezus?

50 Nathánaël antwoordde en zeide 
tot Hem: Rabbi, Gij zijt de Zone 
Gods, Gij zijt de Koning Israëls.

51 Jezus antwoordde en zeide tot 
hem: Omdat Ik u gezegd heb: Ik 
zag u onder den vijgenboom, zo 
gelooft gij; gij zult groter dingen 
zien dan deze.

52 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, 
voorwaar zeg Ik ulieden: Van 
nu aan zult gij den hemel zien 
geopend, en de engelen Gods 
opklimmende en nederdalende 
op den Zoon des mensen.

  VRAGEN VERS 50 

• Wat zegt Jezus: waardoor 
geloofde Nathaánaël dat 
het Jezus was Die tot Hem 
sprak?

• Wat zal Nathánaël zien in 
zijn leven?

• 
• Naar welke gebeurtenis 

in het Oude Testament 
verwijst Jezus in vers 52?

• Wat zou het betekenen wat 
Nathánaël gaat zien?

• Heb jij wel eens iets 
meegemaakt in je leven 
waarvan je echt gelooft 
dat het de Heere was die 
daarvoor zorgde?

• Jezus is nu in de hemel, wat 
doet Hij daar?

  VRAGEN VERS 51-52  
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Oplossing:

Kom en zie

Aantekeningen

Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?



• Waar was de Heere Jezus 
naar op weg en wie had Hij 
bij Zich?

• Wat vertelt de Heere Jezus 
over wat er gaat gebeuren?

• 
• Waarvoor zouden de 

twaalven verbaasd en 
bevreesd zijn geweest?

• Waarom vertelt de Heere 
Jezus de discipelen over 
de dingen die te wachten 
staan?

• Hoe kan wat de Heere 
Jezus vertelt troost en hoop 
bieden in hun vrees?

• 
• Wat zijn dingen waar jij in je 

leven angstig voor kan zijn? 

• Waar en hoe kan je op zulke 
momenten troost zoeken?

• Waarom is het ook voor 
jou belangrijk dat de Heere 
Jezus de lijdensweg heeft 
bewandeld?

• Hoe noemen Jakobus en 
Johannes de Heere Jezus?

• Wat zeggen de broers 
voordat zij hun vraag stellen 
en hoe reageert Jezus?

• Kan je in eigen woorden 
omschrijven wat de vraag is 
van Jakobus en Johannes? 

• Gaat de vraag van de broers 
over het leven hier op aarde 
of in de hemel? Aan welk 
woordje kan je dat zien?

• 
• Waarom zullen Jakobus 

en Johannes denken dat 
ze verdiend hebben wat ze 
hier aan Jezus vragen? Lees 
hiervoor ook vers 28-30.

• 
• Wat kunnen wij leren van de 

manier waarop Jakobus en 
Johannes Jezus aanspreken?

• Als jij bidt, vraag je de Heere 
dan alleen om dingen voor in 
dit leven of ook voor hierna? 

  VRAGEN VERS 32-34 

  VRAGEN VERS 35-37  

32 En zij waren op den weg, gaande 
op naar Jeruzalem; en Jezus ging 
voor hen; en zij waren verbaasd, 
en Hem volgende, waren zij 
bevreesd. En de twaalven 
wederom tot Zich nemende, 
begon Hij hun te zeggen de 
dingen, die Hem overkomen 
zouden;

33 Zeggende: Ziet, wij gaan op 
naar Jeruzalem, en de Zoon des 
mensen zal den overpriesteren, 
en den Schriftgeleerden 
overgeleverd worden, en zij zullen 
Hem ter dood veroordelen, en 
Hem den heidenen overleveren;

34 En zij zullen Hem bespotten, en 
Hem geselen, en Hem bespuwen, 
en Hem doden; en ten derden 
dage zal Hij weder opstaan.

35 En tot Hem kwamen Jakobus 
en Johannes, de zonen van 
Zebedeüs, zeggende: Meester! wij 
wilden wel, dat Gij ons deed, zo 
wat wij begeren zullen.

36 En Hij zeide tot hen: Wat wilt gij, 
dat Ik u doe?

37 En zij zeiden tot Hem: Geef ons, 
dat wij mogen zitten, de een aan 
Uw rechter-, en de ander aan Uw 
linker hand in Uw heerlijkheid.

38 Maar Jezus zeide tot hen: Gij 
weet niet, wat gij begeert. Kunt 
gij den drinkbeker drinken, 
dien Ik drink, en met den doop 
gedoopt worden, daar Ik mede 
gedoopt word?

39 En zij zeiden tot Hem: Wij 
kunnen. Doch Jezus zeide tot hen: 
Den drinkbeker, dien Ik drink, 
zult gij wel drinken, en met den 
doop gedoopt worden, daar Ik 
mede gedoopt word;

40 Maar het zitten tot Mijn rechter- 
en tot Mijn linker hand staat bij 
Mij niet te geven; maar het zal 
gegeven worden dien het bereid 
is.

Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?

MARKUS 10:32-45Bijbelstudie 2

Eersten in het Koninkrijk
+12

Inleiding
Jezus is uit Kapernaüm vertrokken en gaat naar de grenzen van Judéa, naar de overkant van de 
Jordaan. Veel mensen zijn er gekomen om naar Hem te luisteren. Jezus heeft gesproken over het 
huwelijk en nam kinderen tot Zich om hen te zegenen. Toen een rijke jongeling tot Hem kwam, 
leerde Jezus de mensen dat zij het Koninkrijk van God moeten zoeken en niet aardse bezittingen. 
Hij vertelt dat degenen die alles achterlaten en Hem volgen, hier veel voor terugkrijgen. Hierna trok 
Jezus verder met Zijn discipelen.

• Waaruit blijkt dat Jakobus en 
Johannes niet begrijpen wat 
ze van Jezus vragen?

• Met welke dingen vergelijkt 
Jezus de lijdensweg? 

• Wat is de reactie van Jakobus 
en Johannes op de woorden 
van Jezus? 

• Wie zullen er aan de linker- 
en rechterhand van Jezus 
zitten?

• 
• Naar welke sacramenten 

wijzen de woorden van 
Jezus?

• Jezus zegt dat Hij mensen 
niet de plaatsen aan Zijn 
rechter- en linkerhand kan 
geven. Wie zal dat wel doen?

• 
• Zijn er dingen uit de 

Bijbel die jij niet goed kan 
begrijpen? Zo ja, welke?

• In vers 39 vertelt Jezus 
dat Jakobus en Johannes 
zullen lijden om hun geloof. 
Op welke manieren zou 
dat in jouw leven kunnen 
gebeuren? 

  VRAGEN VERS 38-40  



41 En als de andere tien dit 
hoorden, begonnen zij het 
van Jakobus en Johannes zeer 
kwalijk te nemen.

42 Maar Jezus, hen tot Zich 
geroepen hebbende, zeide tot 
hen: Gij weet, dat degenen, 
die geacht worden oversten te 
zijn der volken, heerschappij 
voeren over hen, en hun groten 
gebruiken macht over hen.

43 Doch alzo zal het onder u niet 
zijn; maar zo wie onder u groot 
zal willen worden, die zal uw 
dienaar zijn.

44 En zo wie van u de eerste zal 
willen worden, die zal aller 
dienstknecht zijn.

45 Want ook de Zoon des mensen 
is niet gekomen om gediend te 
worden, maar om te dienen, 
en Zijn ziel te geven tot een 
rantsoen voor velen.

• Wat is de reactie van de 
andere discipelen op het 
gesprek tussen Jezus en 
Jakobus en Johannes?

• Onderstreep de woorden die 
gaan over dienen en gediend 
worden.

• Wat is de opdracht van Jezus 
aan de discipelen? 

• Wat zal er gebeuren met 
degenen die zich dienstbaar 
opstellen? En wat met 
degenen die gediend willen 
worden? 

• Wie is het grote voorbeeld in 
het dienen van anderen en 
hoe heeft Hij dat gedaan?

• Hoe kan jij in jouw leven 
jezelf dienstbaar opstellen 
richting anderen? 

  VRAGEN VERS 41-45  

Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?

WIE HEB JE GEHOLPEN? WAT HEB JE VOOR DIEGENE GEDAAN?

Doe-opdracht
Jezus roept ook ons op om dienstbaar te zijn naar anderen. Vaak zijn we zo druk met 
onze eigen dingen, dat we weinig tijd en aandacht hebben voor hoe we anderen kun-
nen helpen. Probeer vandaag en/of morgen 4 mensen in je omgeving te helpen door 
iets voor hen te doen. Schrijf hieronder op voor wie je iets hebt gedaan en wat.



• Wie denkt het volk dat Jezus 
is?

• Welke namen heeft Petrus in 
dit gedeelte?

• Hoe weet Petrus dat Jezus 
de Christus is?

• 
• Noem een overeenkomst 

tussen de genoemde 
personen uit vers 14.

• Petrus betekent rots. Leg 
eens uit waarom deze naam 
bij Petrus past?

• Probeer vers 18 en 19 eens in 
eigen woorden te zeggen: 
Welke taak krijgt Petrus?

  VRAGEN VERS 13-19  13 Als nu Jezus gekomen was in 
de delen van Cesaréa Filippi, 
vraagde Hij Zijn discipelen, 
zeggende: Wie zeggen de mensen 
dat Ik, de Zoon des mensen, ben?

14 En zij zeiden: Sommigen: 
Johannes de Doper; en anderen: 
Elía; en anderen: Jeremía, of een 
van de profeten.

15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie 
zegt gij dat Ik ben?

16 En Simon Petrus antwoordende 
zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon 
des levenden Gods.

17 En Jezus antwoordende zeide tot 
hem: Zalig zijt gij, Simon Bar-

69 En Petrus zat buiten in de zaal; 
en een dienstmaagd kwam tot 
hem, zeggende: Gij waart ook 
met Jezus den Galileeër.

70 Maar hij loochende het voor 
allen, zeggende: Ik weet niet wat 
gij zegt.

71 En als hij naar de voorpoort 
uitging, zag hem een andere 
dienstmaagd en zeide tot 
degenen die aldaar waren: 
Deze was ook met Jezus den 
Nazaréner.

72 En hij loochende het wederom  
met een eed, zeggende: Ik ken 
den Mens niet.

73 En een weinig daarna, die er 
stonden, bijkomende, zeiden tot 
Petrus: Waarlijk, gij zijt ook van 
die, want ook uw spraak maakt u 
openbaar.

74 Toen begon hij zich te vervloeken 
en te zweren: Ik ken den Mens 
niet.

75 En terstond kraaide de haan; en 
Petrus werd indachtig het woord 
van Jezus, Die tot hem gezegd 
had: Eer de haan gekraaid zal 
hebben, zult gij Mij driemaal 
verloochenen. En naar buiten 
gaande, weende hij bitterlijk.

Jona; want vlees en bloed heeft u 
dat niet geopenbaard, maar Mijn 
Vader, Die in de hemelen is.

18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt 
Petrus, en op deze petra zal Ik 
Mijn gemeente bouwen, en de 
poorten der hel zullen dezelve 
niet overweldigen.

19 En Ik zal u geven de sleutelen van 
het Koninkrijk der hemelen; en zo 
wat gij zult binden op de aarde, 
zal in de hemelen gebonden zijn; 
en zo wat gij ontbinden zult 
op de aarde, zal in de hemelen 
ontbonden zijn.

Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?

• 
• Denk eens stil voor jezelf 

na: geloof jij echt dat Jezus 
de Christus, de Zoon des 
levenden Gods is? 

• Op welke Rots is Gods Kerk 
gebouwd?

• Op welke manier zorg jij 
voor de uitbreiding van Gods 
Koninkrijk?

MATTHÉÜS 16:13-19
MATTHÉÜS 26:69-75
JOHANNES 21: 15-19

Bijbelstudie 3

Petrus – Gevallen, maar hersteld!

+12

Inleiding
Petrus is een discipel met veel liefde voor Jezus. Hij was ijverig en sprak graag. Maar niet alles wat hij 
zei was goed. We horen hem in deze Bijbelstudie op drie momenten spreken: eerst in een gesprek met 
Jezus, vervolgens bij de gevangenneming van Jezus en tenslotte bij de verschijning van Jezus.

• Waardoor vermoeden de 
mensen dat Petrus bij Jezus 
hoort?

• Onderstreep de reactie van 
Petrus op de drie vragen die 
hem gesteld worden.

• Wat doet Petrus als hij 
zich de woorden van Jezus 
herinnert?

• 
• Op Judas na kwamen al 

Jezus’ discipelen uit Galiléa. 
Kleur in het kaartje het 
gebied Galiléa. 

• Hoe kwam het dat Petrus zo 
reageerde?

• ‘Weende bitterlijk’, wat zegt 
dat over hoe Petrus zich 
voelde?

• 
• Op welke manier kan uit 

onze spraak blijken dat wij 
bij Jezus horen?

• Spreken mensen jou er wel 
eens op aan dat je christelijk 
bent? Hoe vind je dat?

• Ben je wel eens te weinig 
voor de Heere en Zijn eer 
opgekomen tegenover 
anderen? Hoe voelde je je 
daarbij?

  VRAGEN VERS 69-75  



Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?

Doe-opdracht
Maak een tekening bij het Bijbelgedeelte 
waar Petrus buiten de zaal van Kajafas zit.

• Zoek eens in je Bijbeltje op 
wat die morgen gebeurd 
was?

• Hoe vaak stelt de Jezus aan 
Petrus een vraag? 

• Hoe luidt de opdracht aan 
Petrus?

• 
• Waarom stelt de Heere deze 

vragen aan Petrus?
• Wat betekenen de 

antwoorden van de Heere 
Jezus?  

• Wat zal er met Petrus 
gebeuren als hij oud 
geworden is?

• 
• Wanneer heb jij je 

aangesproken gevoeld door 
Jezus?

• Wat is jouw antwoord als 
Jezus je de vragen stelt die 
Hij Petrus stelde?

• In de Bijbel met Uitleg staat 
boven dit stukje: Petrus’ 
toekomst. Hoe zie jij jouw 
toekomst als je denkt aan 
God en Zijn Koninkrijk?

 Afsluitende vraag: We 
hebben  vandaag 3 gedeelten 
over Petrus gelezen. Leg nu 
de titel van deze Bijbelstudie 
eens uit?

male tot hem zeide: Hebt gij Mij 
lief ? en zeide tot Hem: Heere, 
Gij weet alle dingen, Gij weet 
dat ik U liefheb. Jezus zeide tot 
hem: Weid Mijn schapen.

18 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: 
Toen gij jonger waart, gorddet 
gij uzelven, en wandeldet 
alwaar gij wildet; maar wanneer 
gij zult oud geworden zijn, zo 
zult gij uw handen uitstrekken, 
en een ander zal u  gorden, en 
brengen waar gij niet wilt.

19 En dit zeide Hij, betekenende 
met hoedanigen dood hij 
God verheerlijken zou. En dit 
gesproken hebbende, zeide Hij 
tot hem: Volg Mij.

15 Toen zij dan het middagmaal 
gehouden hadden, zeide Jezus 
tot Simon Petrus: Simon, Jona’s 
zoon, hebt gij Mij liever dan 
dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, 
Heere, Gij weet dat ik U liefheb. 
Hij zeide tot hem: Weid Mijn 
lammeren.

16 Hij zeide wederom tot hem ten 
tweeden male: Simon, Jona’s 
zoon, hebt gij Mij lief ? Hij zeide 
tot Hem: Ja, Heere, Gij weet dat 
ik U liefheb. Hij zeide tot hem: 
Hoed Mijn schapen.

17 Hij zeide tot hem ten derden 
male: Simon, Jona’s zoon, 
hebt gij Mij lief ? Petrus werd 
bedroefd, omdat Hij ten derden 

  VRAGEN VERS 15-19  



• Wat zegt de Heere Jezus in 
vers 11 over Lazarus en wat 
zegt hij in vers 14 over hem?

• Wat zegt Thomas in vers 16 
tegen de andere discipelen?

• 
•  Dachten de discipelen dat 

Lazarus sliep of dat hij 
gestorven was?

• Wat zien we in dit stukje van 
het karakter van Thomas? 

• Geloof jij dat God nog steeds 
wonderen kan doen zoals 
zieke mensen beter maken?

• Wat vind je van de houding 
van Thomas en wat kan je 
van hem leren? 

  VRAGEN VERS 11-16 

Jezus krijgt te horen dat Lazarus 
ziek is. Samen met zijn discipelen is 
hij onderweg naar Bethanië, waar 
Lazarus woont. Bethanië is ook de 
plek waar de joden eerder hebben 
geprobeerd om de Heere Jezus te 
stenigen.

11 Dit sprak Hij; en daarna zeide Hij 
tot hen: Lazarus, onze vriend, 
slaapt; maar Ik ga heen, om hem 
uit den slaap op te wekken.

12 Zijn discipelen dan zeiden: 
Heere, indien hij slaapt, zo zal hij 

Jezus praat met Zijn discipelen over 
Zijn lijden en sterven tijdens de 
paasmaaltijd.

1 Uw hart worde niet ontroerd; 
gijlieden gelooft in God, gelooft 
ook in Mij.

2 In het huis Mijns Vaders zijn vele 
woningen; anderszins zo zou Ik 
het u gezegd hebben; Ik ga heen 
om u plaats te bereiden.

3 En zo wanneer Ik heen zal 
gegaan zijn, en u plaats zal bereid 
hebben, zo kome Ik weder en zal u 
tot Mij nemen, opdat gij ook zijn 
moogt, waar Ik ben.

4 En waar Ik heenga, weet gij, en 
den weg weet gij.

5 Thomas zeide tot Hem: Heere, wij 
weten niet, waar Gij heengaat; en 
hoe kunnen wij den weg weten?

6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de 
Weg, en de Waarheid, en het 
Leven. Niemand komt tot den 
Vader, dan door Mij.

7 Indien gijlieden Mij gekend hadt, 
zo zoudt gij ook Mijn Vader 
gekend hebben; en van nu kent gij 
Hem, en hebt Hem gezien.

gezond worden.
13 Doch Jezus had gesproken van 

zijn dood; maar zij meenden, dat 
Hij sprak van de rust des slaaps.

14 Toen zeide dan Jezus tot hen 
vrijuit: Lazarus is gestorven.

15 En Ik ben blijde om uwentwil, dat 
Ik daar niet geweest ben, opdat 
gij geloven moogt; doch laat ons 
tot hem gaan.

16 Thomas dan, genaamd Didymus, 
zeide tot zijn medediscipelen: 
Laat ons ook gaan, opdat wij met 
Hem sterven.

Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?

JOHANNES 11:11-16
JOHANNES 14:1-7

JOHANNES 20:19-29

Bijbelstudie 4

Thomas- Gezien en geloofd
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• Welke dingen moet de 
Heere Jezus doen, voordat 
de discipelen bij Hem zullen 
zijn? 

• Wat vraagt Thomas aan de 
Heere Jezus? 

• Hoe kunnen de discipelen 
de Vader kennen en tot Hem 
komen volgens de Heere 
Jezus?

• 
• ‘In het Huis Mijns Vaders’ 

zegt de Heere Jezus, wat 
betekent dat? 

• Hoe zou Thomas zich 
gevoeld hebben bij het 
stellen van de vraag, denk 
je? 

• 
• Denk er in stilte  voor jezelf 

eens over na; is er voor 
jou ook al een plekje in de 
hemel? 

• Op welke manieren kan jij de 
Heere leren kennen? 

+12

Inleiding
In deze vierde Bijbelstudie ga je nadenken over Thomas. Dit is de discipel die in onze Nederlandse 
taal gebruikt wordt in een uitdrukking, namelijk: ‘Wat ben jij een ongelovige Thomas!’. Misschien 
denk je daar wel als eerste aan bij deze discipel. Maar was hij eigenlijk wel ongelovig? In deze 
Bijbelstudie ga je vanuit verschillende stukken van het Evangelie van Johannes je verder verdiepen in 
zijn karakter, zijn vragen en zijn geloof. Hopelijk krijg je hierdoor nieuwe inzichten over Thomas. 
Zijn karakter (Joh. 11: 11-16)
Jezus krijgt te horen dat Lazarus ziek is. Samen met zijn discipelen is hij onderweg naar Bethanië, 
waar Lazarus woont. Bethanië is ook de plek waar de joden eerder hebben geprobeerd om de Heere 
Jezus te stenigen.



• Wat hebben de discipelen 
met de deuren van het 
vertrek gedaan waar zij zijn? 

• Waren alle discpelen 
aanwezig toen de Heere 
Jezus tot hen kwam? 

• Wat zegt Thomas tot de 
Heere Jezus nadat hij de 
wonden van de Heere Jezus 
gevoeld heeft? 

• 
• Hoe zouden de discipelen 

zich gevoeld hebben voordat 
de Heere Jezus bij hen 
kwam? 

• Wat zou een reden kunnen 
zijn dat Thomas er de eerste 
keer niet bij was toen de 
Heere Jezus tot hen kwam? 

• Welke overeenkomst is er 
tussen het antwoord van de 
Heere Jezus tegen Thomas 
en wat Paulus zegt in 
Hebreeën 11:1?

• 
• Misschien voel jij je wel eens 

bang of verdrietig, wat is dan 
goed om te doen denk je? 

• Denk hier eerst over na en 
deel het daarna met elkaar; 
wat betekent geloof voor 
jou? 

19 Als het dan avond was, op 
denzelven eersten dag der week, 
en als de deuren gesloten waren, 
waar de discipelen vergaderd 
waren om de vreze der Joden, 
kwam Jezus en stond in het 
midden, en zeide tot hen: Vrede 
zij ulieden!

20 En dit gezegd hebbende, toonde 
Hij hun Zijn handen en Zijn 
zijde. De discipelen dan werden 
verblijd, als zij den Heere zagen.

21 Jezus dan zeide wederom tot 
hen: Vrede zij ulieden, gelij-
kerwijs Mij de Vader gezonden 
heeft, zende Ik ook ulieden.

22 En als Hij dit gezegd had, blies 
Hij op hen, en zeide tot hen: 
Ontvangt den Heiligen Geest.

23 Zo gij iemands zonden vergeeft, 
dien worden zij vergeven; zo gij 
iemands zonden houdt, dien zijn 
zij gehouden.

24 En Thomas, een van de twaal-
ven, gezegd Didymus, was met 
hen niet, toen Jezus daar kwam.

25 De andere discipelen dan zeiden 

tot hem: Wij hebben den Heere 
gezien. Doch hij zeide tot hen: 
Indien ik in Zijn handen niet zie 
het teken der nagelen, en mijn 
vinger steke in het teken der na-
gelen, en steke mijn hand in Zijn 
zijde, ik zal geenszins geloven.

26 En na acht dagen waren Zijn 
discipelen wederom binnen, 
en Thomas met hen; en Jezus 
kwam, als de deuren gesloten 
waren, en stond in het midden, 
en zeide: Vrede zij ulieden!

27 Daarna zeide Hij tot Thomas: 
Breng uw vinger hier, en zie Mijn 
handen, en breng uw hand, en 
steek ze in Mijn zijde; en zijt niet 
ongelovig, maar gelovig.

28 En Thomas antwoordde en zei-
de tot Hem: Mijn Heere en mijn 
God!

29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij 
Mij gezien hebt, Thomas, zo 
hebt gij geloofd; zalig zijn zij, 
die niet zullen gezien hebben, en 
nochtans zullen geloofd hebben.
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Colofon
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Aantekeningen



12 Toen verscheen  
hem de Engel des 
HEEREN, en zeide  
tot hem: De HEERE  
is met u, gij strijdbare 
held.! 13  Maar Gideon 
zeide tot Hem: Och, 
mijn Heer zo de HEERE 
met ons is, waarom 

Schatgraven 
in de Bijbel

v e r b i n d t  j o n g e r e n


