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VOLG JIJ HEM AL?

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

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
twee ‘brillen’ ga je naar de tekst kijken.
Tekstvragen – deze vragen gaan over
de tekst. Je begint met het begrijpen
wat er staat. Vervolgens ga je een
beeld vormen van wat er gebeurt in
de bijbelse situatie. Wat betekent het
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.
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JOHANNES 1:44–52

Bijbelstudie 1

Nathánaël: Kom en zie
Citaat

‘Als je bij Jezus mag komen, dan raak je alles kwijt. Wat is dat heerlijk. Dan raak je je eigen
gedachten over zalig worden, je kritiek, je vooroordelen en tegenstribbelen allemaal kwijt.
Hoe heerlijk is het als je eens een ogenblik jezelf kwijt mag raken en je onvoorwaardelijk mag
overgeven in Zijn handen, als je mag vallen in Zijn armen. Dat is het heerlijkste wat er is.
Kom en zie. Kóm en zie! Dat moeten we veel doen. Zul je het deze week doen? (…) Kóm en zie!
Kom, ga met mij en doe als ik!’
Ds. D.W. Tuinier (in een preek over Johannes 1 vers 46 – 50)

VRAGEN VERS 44-47

• Welke verschillen zie je
tussen de roeping van
de eerste drie discipelen
(Johannes, Andréas en
Petrus) en ‘des anderen
daags’ de roeping van
Filippus?
• Filippus vertelt Nathánaël
over de Heere Jezus. In wat
hij vertelt zitten twee halve
waarheden. Welke en hoe
zou dit komen?

• In vers 44 staat dat de
Heere Jezus Filippus vond.
In vers 46 vertelt Filippus
dat hij de Heere Jezus
gevonden heeft. Kun je dit
verschil uitleggen?
• De vraag van Nathánaël
aan Filippus wordt niet
beantwoord. Waarom zou
Filippus zo reageren?
•
• Wat heeft het jou te zeggen
dat God mensen opzoekt en
hen vraagt Hem te volgen?
• Op welke manier kun jij
anderen bij de Heere Jezus
brengen, zoals Fillipus
deed?

Tekstvragen

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.

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:
Van waar kent Gij mij? Jezus
antwoordde en zeide tot hem:
Eer u Filippus riep, daar gij onder
den vijgeboom waart, zag Ik u.
50 Nathánaël antwoordde en zeide
tot Hem: Rabbi! Gij zijt de Zone
Gods, Gij zijt de Koning Israëls.

VRAGEN VERS 48-50

• De Heere Jezus noemt
Nathánaël ‘een waarlijk
Israëliet, in welken geen
bedrog is.’ Wat zou Hij
hiermee bedoelen? Wat zou
dit met Nathánaël gedaan
hebben?
• Op welke manier zie je de
drie ambten van Christus
(Profeet, Priester en Koning)
terugkomen in dit gedeelte?
•
• Wat zou de Heere Jezus
over jou zeggen als jij bij
Hem zou komen? Wat zegt
dit over jouw levenswandel
tegenover God, de kerk en
de wereld?
• Wat betekent het voor jou
dat de Heere Jezus alles ziet
en weet?
• Welke plaats heeft de Heere
Jezus in jouw leven (als
Profeet, Priester en Koning)?

Wat is de boodschap voor jou?

VRAGEN VERS 51-52

• Naar welke gebeurtenis
in het Oude Testament
verwijst de Heere Jezus hier?
Wat heeft dit Nathánaël te
zeggen?
• De Heere Jezus noemt
Zichzelf hier ‘de Zoon des
mensen’. Hoe komt de
betekenis hiervan terug in
de geloofsbelijdenis van
Nathánaël (zie Daniël 7 vers
13 en 14)?
• Op welke momenten hebben
de discipelen engelen
Gods ‘opklimmende en
nederdalende op de Zoon
des mensen’ gezien (zie
Mattheüs 4, Lukas 22, Lukas
24 en Handelingen 1)?
•
• Engelen dienen niet alleen
‘de Zoon des mensen’, maar
zijn ook geschapen om ‘Zijn
uitverkorenen te dienen’
(NGB, artikel 12). Kun je hier
een voorbeeld van noemen
uit jouw omgeving? En wat
betekent dit voor jou?

51 Jezus antwoordde en zeide tot
hem: Omdat Ik u gezegd heb:
Ik zag u onder de vijgeboom, zo
gelooft gij; gij zult grotere 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.

‘De latere overleveringen weten
nog veel van Bartholomeüs of
Nathanaël te melden maar veel
houvast hebben wij er niet aan.
Alleen spreken ze allen van zijn
werkzaamheden in Klein-Azië,
Afrika, de oasen in de woestijn,
Armenië en Perzië. In het laatste
land zou hij de marteldood
gestorven zijn. Eerst zou hij aan het
kruis geslagen en daarna levend
gevild zijn.
Wat van dit alles waar is, weten wij
niet. Maar zeker heeft ook hij in zijn
leven en sterven de overblijfselen
van het lijden van Christus moeten
vervullen en de merktekenen ervan

Aantekeningen

• Verbind deze Bijbelstudie
aan de Dordtse Leerregels
(hoofdstuk 1, paragraaf 3) en
Romeinen 10 vers 14-21. Op
welke manier komt de ‘zeer
blijde boodschap’ tot jou? En
wat doe je ermee?

dragen, smaadheid en vernedering
moeten ondergaan om Christus’
wil, Hem volgen tot in de dood.
De aardse verwachtingen zijn er
geheel aangegaan tot het laatste
toe.
Maar al de ergernis van het kruis
is overwonnen door de liefde van
Christus. Hij heeft de weg van
lijden en zelfverloochening willen
gaan tot het einde, en tot het
ogenblik dat Christus hem thuis
haalde en zijn leven onder een
open hemel verwisseld werd voor
een leven in de hemel, voor eeuwig
met zijn Koning.’
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MARKUS 10:32-45

Bijbelstudie 2

Jakobus en Johannes: Eersten
in het Koninkrijk
Citaat

Op de heuvel Golgotha
Staat een kruispaal opgeheven,
Als ik daarheen d’ ogen sla,
Wordt mij al mijn schuld vergeven.
Onder d’ ijz’ren nagelpunt,
Die Uw voeten houdt verbonden,
Zij een plaatsje mij vergund,
Waar ’k mag treuren om mijn zonden.
Geef m’ er d’ allerlaagste plaats,
Zo Gij mij een plaats wilt geven;
Niemand toch heeft zo veel kwaads
Tegen zo veel licht bedreven!

Niemand, neen, heeft zoveel kwaads,
Zo veel gruwelijks bedreven.
Maar ’t besluit Uws groten raads
Riep mij uit den dood in ’t leven.
Welk een wonder van genâ,
Als ook ik, verlost, geheiligd,
Eens die feestzaal binnen ga,
Eeuwig voor het kwaad beveiligd.
Geef m’ er d’ allerlaagste plaats,
Grote God van dood en leven!
Nooit werd iemand zo veel kwaads,
Zo veel gruwelijks vergeven.
Ds. D.P.M. Huet (1827-1895)

VRAGEN VERS 32-34

• Waar gaat de Heere Jezus
naartoe met Zijn discipelen?
Waarom zijn de discipelen
hierover zo bevreesd?
• Wat zegt de Heere Jezus
over wat daar gaat
gebeuren?

• Waarom kunnen de
discipelen toch troost halen
uit wat de Heere Jezus zegt
en doet?
•
• Het komende lijden roept
bij de discipelen afweer
en verzet op. Welke plaats
hebben beproevingen in
jouw leven?
• Waar zoek jij hulp en troost
als er beproevingen op je af
(dreigen te) komen?

VRAGEN VERS 35-40

• Met welke vraag komen
Jakobus en Johannes naar
de Heere Jezus? Wat heeft
dit te zeggen over hoe ze
dachten over het komende
koninkrijk van God?
• Hoe reageert de Heere Jezus
hierop? Wat betekenen de
beelden van de drinkbeker
en de doop die Hij hierbij
gebruikt?

Tekstvragen

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
Zebedéüs, zeggende: Meester!
wij wilden wel, dat Gij ons
deedt, 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.

• Over het algemeen wordt
het verzoek van de broers
uitgelegd als hoogmoed.
Kun je nog een andere
verklaring bedenken
waarom zij met dit verzoek
tot de Heere Jezus gingen?
• Verklaar de volgende
uitspraak: ‘Eerst wisten
ze niet wat ze vroegen,
nu weten ze niet wat
ze antwoorden.’ (C.H.
Spurgeon)
• Wat valt je op als je deze
geschiedenis vergelijkt met
hoe het beschreven staat in
Matthéüs 20:20-28
•
• De Heere Jezus zegt: ‘In de
wereld zult gij verdrukking
hebben.’ (Johannes 16 vers
33) Wat merk jij hiervan?
• Stelling: zonder genade kan
een mens nooit dat begeren,
wat overeen komt met Gods
wil.
• Wat heeft dit gedeelte jou
te zeggen over je begeerte?
Mag je overal om bidden?

Wat is de boodschap voor jou?

VRAGEN VERS 41-45

• Wat is de reactie van de
andere discipelen op deze
vraag van Jakobus en
Johannes? Waarom reageren
ze zo?
• Welk verschil is er tussen
‘grootheid in de wereld’
en ‘grootheid in Gods
Koninkrijk’?
• Welke belangrijke reden om
dienstbaar te zijn noemt de
Heere Jezus in dit gedeelte?
• Op welke manier moet
dienstbaarheid onder
Christus’ discipelen vorm
krijgen (vergelijk ook 1 Pet.
5:5; Ef. 5:21; Rom. 14:19; Rom.
15:2)?
•
• Hoe ben jij dienstbaar
of kun jij dienstbaar zijn
in de wereld, in jouw

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.

thuisgemeente en in jouw
eigen omgeving?

• De Bijbel zegt dat je
jezelf dienstbaar moet
opstellen. Dit gaat over je
gedrag, maar ook over je
gezindheid (Fil. 2:3 ‘door
ootmoedigheid achte de een
den ander uitnemender dan
zichzelven.’). Hoe krijgt dit
vorm in jouw leven?

‘Jakobus werd één van de
martelaren van de Christelijke
kerk, weliswaar was hij niet de
eerste, dat was Stéfanus. Maar
van de discipelen was Jakobus
de eerste die om het getuigenis
van Jezus werd gedood. Volgens
de ongewijde geschiedenis zou
Jakobus op de kust van noordwest
Spanje schipbreuk hebben
geleden. Hij overleefde dat,
waarna hij enkele jaren in Spanje
het Evangelie heeft verkondigd.
Toen hij in het jaar 44 na Christus
terugkeerde naar Jeruzalem, werd
hij door koning Herodes Agrippa
onthoofd. Zijn lichaam zou daarna
door enkele volgelingen zijn
teruggebracht naar Spanje. In het

jaar 813 werd daar zijn graf ontdekt,
op de plaats die nu bekendstaat
als Santiago de Compostella
(‘San Iago’ is Spaans voor ‘Sint
Jakobus’). De pelgrimsroute naar
Santiago heet het ‘Jakobspad’.
Er zijn enkele legendes bekend
over de dood van Johannes. De ene
zegt dat hij op hoge ouderdom,
als enige van de discipelen, een
natuurlijke dood stierf. De ander
beweert dat hij in Rome in een vat
met kokende olie de marteldood
stierf. Er is ook een legende
bekend die zegt dat hij een eigen
kruisvormig graf liet graven, zich
daarin neerlegde, waarna hij stierf.’

Aantekeningen

Tekstvragen

Wat is de boodschap voor jou?
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MATTHEÉÜS 16:13-19
MATTHEÜS 26:69-75
JOHANNES 21:15-19

Bijbelstudie 3

Petrus – Gevallen, maar hersteld!
Citaat

Petrus, een discipel die met grote liefde gewaarschuwd was, maar die toch doorging in een
eigen gekozen weg en die moest leren wat we allen nodig hebben: eigen krachten te verachten,
wordt op Jezus’ school geleerd. Hij had zo’n mooie naam! Hij heette ‘Petrus. Petrus betekent
‘rotsman’ of ‘rots’, maar hij zou ervaren wie hij wás in zichzelf en wie hij blééf in zichzelf: geen
rotsman, maar een wankel riet, van de wind heen en weer bewogen. Een mens van wie de
Schrift zegt: zwak van moed en klein van krachten.
Ds J.M. Kleppe

VRAGEN VERS 13-19

• Wie denken de mensen dat
de Heere Jezus is? Wat zegt
dit over Hem en Zijn werk?
• Welke namen heeft Petrus
in dit gedeelte? Waarom
worden deze namen niet
voor niets hier genoemd?
• Hoe weet Petrus dat Jezus
de Christus is?
• Wat betekenen de woorden:
en op deze petra zal Ik Mijn
gemeente bouwen?
• Welke taak krijgt Petrus in
vers 18 en 19? Wat betekent
dit?

•
• Als er mensen aan jou
vragen wie de Heere is, wat
zeg je dan?
• Wat heeft het jou te zeggen
dat Christus, de Zoon des
levenden Gods is?
• Op welke manier zorg jij
voor de uitbreiding van Gods
Koninkrijk?

Tekstvragen

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.

VRAGEN VERS 69-75

• Hoe wordt de Heere Jezus
genoemd in deze verzen?
Wat blijkt hieruit?
• Welke reactie geeft Petrus
op de vragen? Hoe komt het
dat hij zo reageert?
• Stelling: het was
onverstandig en
onbegrijpelijk dat Petrus
Jezus volgt naar de zaal van
Kájafas.
• Hoe reageert Petrus als de
haan kraait?
•
• Op welke manier kan uit
onze spraak blijken dat wij
bij de Heere 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?

Wat is de boodschap voor jou?

VRAGEN VERS 15-19

• Zoek eens in je Bijbeltje op
wat die morgen gebeurd
was.
• Welke vragen stelt Jezus aan
Petrus? Waarom stelt Hij
deze vragen?
• Hoe luiden de opdrachten
aan Petrus? Wat betekent
dit?
• 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?

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 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.

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

Aantekeningen

Tekstvragen

Wat is de boodschap voor jou?

+19

JOHANNES 11 :11–16
JOHANNES 14:1-7
JOHANNES 20:19–29

Bijbelstudie 4

Thomas – Gezien en geloofd
Citaat

Wat was die Thomas eigenlijk voor een soort mens? Dat is een beetje lastig vast te stellen en
te omschrijven. Sommige mensen zeggen: die man was van aard een beetje terneergeslagen,
een beetje een somber, een moedeloos mens van karakter. Maar wat mij betreft (en ik denk
vooral ook wat de Schrift betreft) zijn daar niet zoveel aanwijzingen voor. We komen Thomas
in het evangelie van Johannes (naast de lijst van de discipelen, waarin hij regelmatig wordt
genoemd) drie keer tegen.
Als eerste in Johannes 11, bij de opwekking van Lazarus. Als Lazarus gestorven is, dan stelt de
Heere Jezus aan Zijn discipelen voor om daar naar toe te gaan. En dan zegt Thomas: ‘Laat
ons ook gaan, opdat wij met Hem sterven’. Nou, dat klinkt meer als een teken van moed en
overgave, dan als een bewijs van somberheid.
Ds. J. IJsselstein

VRAGEN VERS 11-16

• Wat zegt de Heere Jezus?
Wat bedoelt Hij met de
woorden: Hij slaapt?
• Wat is de reactie van de
discipelen? Wat is de reactie
van Thomas?
• Waarom zijn de discipelen
bang om met de Heere Jezus
naar Bethanië te gaan?
• Wat kom je in dit gedeelte te
weten over het karakter van
Thomas?

• De Heere gebruikt soms
moeite om geloof te werken
en te versterken. Waaruit
blijkt dat in jouw leven?
• Thomas is bereid zijn leven
te geven voor de dienst van
de Heere. Wat mag Zijn
dienst jou kosten?

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?

Tekstvragen

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 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.

Citaat

We zien Thomas voor de tweede keer in Johannes 14, waar Jezus dit zegt: Zo wanneer Ik heen
zal gegaan zijn (met de hemelvaart) en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u
tot Mij nemen (bij de wederkomst), opdat u ook zijn moogt waar Ik ben. En waar Ik heen ga,
weet gij. En de weg weet gij. En dan komt het: Thomas zeide: Heere, wij weten niet waar U
heengaat en hoe kunnen wij (wij, de discipelen; niet hoe kan ik), hoe kunnen wij, discipelen, de
weg weten?
Het is inderdaad een wat vertwijfelde vraag, maar het gold al de discipelen. Wij met elkaar
weten niet waar U heengaat en hoe kunnen wij de weg dan weten? Het is meer een vraag van
betrokkenheid, van liefde en toewijding, dan een vraag van somberheid.
Ds. J. IJsselstein

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.

VRAGEN VERS 1-7

• Wat kom je te weten over
het werk van de Heere
Jezus?
• Wat zegt de Heere Jezus
over Zichzelf?
• Wat zegt Hij over Zijn Vader?
• Welke troost klinkt door in
de eerste 3 verzen?

• Wat is de betekenis van de
woorden Weg, Waarheid,
Leven?
• Waarom kan er niemand tot
God de Vader komen, dan
alleen door Jezus?
• Stelling: Thomas had wel
kunnen weten waar Jezus
heen zou gaan.
•
• Wat zegt het jou dat ‘het
huis van Mijn Vader’ vele
woningen heeft?
• Herken je de worsteling van
Thomas in je leven? Waar
brengt het jou?

Wat is de boodschap voor jou?

Citaat

We zien Thomas voor de tweede keer in Johannes 14, waar Jezus dit zegt: Zo wanneer Ik heen
En nu hier, na Pasen, ontmoeten we Thomas in Johannes 20 opnieuw. Hij was er niet toen Jezus
kwam. Dat staat in vers 19, kijk maar in je Bijbeltje. Toen de Heere Jezus kwam op de eerste
dag van de week. Toen de deuren gesloten waren, omdat ze bang waren voor de Joden. Toen
kwam Jezus en stond in het midden en zei: Vrede zij u. En dit gezegd hebbende toonde Hij hun
de handen. Kijk maar naar de littekens van de spijkers in Mijn handen. En de discipelen, staat
er, werden verblijd als ze de Heere zagen. Later schrijft de kerkvader Ignatius aan de gemeente
van Smyrna: Ze raakten Hem aan. Met andere woorden: ze voelden… en ze geloofden.
Maar, zegt vers 24, Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was niet met hen toen
Jezus daar kwam
Ds. J. IJsselstein

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,
gelijkerwijs 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
twaalven, 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 nagelen, 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.

Aantekeningen

Tekstvragen

28 En Thomas antwoordde en
zeide 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.

VRAGEN VERS 19-29

• Wat laat de Heere Jezus
aan Zijn discipelen zien? En
hoe reageren de discipelen
hierop?
• Waarom laat de Heere Jezus
Zijn doorboorde handen en
voeten zien? Wat heeft dit de
discipelen te zeggen?
• Wat zegt Thomas als hij
hoort wat er is gebeurd?

• Waarom was het niet goed
dat Thomas niet bij de
andere discipelen aanwezig
was?
• Wat zegt de Heere Jezus een
week later tegen Thomas?
• Welke belijdenis spreekt
Thomas uit? Hoe komt hij tot
deze belijdenis?
• Wat betekent het dat ‘zij
zalig zijn die niet zullen
gezien hebben en nochtans
zullen geloofd hebben’?
Welke troost zit hierin voor
jou vandaag?
•
• Hoe belangrijk is het voor
jou om samen te zijn met
de gemeente op Gods dag?
Waaruit blijkt dit?
• Wat heeft het lijden en
sterven van de Heere Jezus
jou te zeggen?

Wat is de boodschap voor jou?
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JOHANNES 12:1-6
MATTHEÜS 26:14-16
MATTHEÜS 26:45-50
MATTHEÜS 27:1-5

Bijbelstudie 5

Judas: Zoon der verderfenis
Citaat

‘Heeft Christus geen wonden genoeg ontvangen, dat ik ze moet vermeerderen? Heeft Hij geen
ellende genoeg ge¬had, dat ik er nog meer aan toe moet voegen? Zal ik Zijn hart verbreken,
terwijl Hij mij goedheid bewijst? En mij als een vijand jegens Hem gedragen, terwijl Hij mij
een gunst aanbiedt, die door geen schepsel verdiend kan wor¬den? Zal ik Hem wonden, Wiens
hart voor mij open staat, en zal ik Hem slaan, Die mij trekt? Zal ik voor Hem een Judas zijn,
terwijl Hij mijn Vriend wil zijn en zal ik Hem neerstoten, Die mij op wil heffen tot het hoogste
voorrecht van een schepsel?’
Stephen Charnock (in een preek over Johannes 15 vers 14)

VRAGEN VERS 1-6

• Waar komt de Heere Jezus
vandaan (zie voorgaande
hoofdstuk)? Waarom was hij
daar?
• Welke bijzonderheid vond
tijdens de maaltijd in
Bethanië plaats?
• Wat is de reactie hierop
van Judas en de andere
discipelen (vergelijk
Mattheüs 26)?

• De spanning rond de Heere
Jezus loopt op. Waaruit
blijkt dat in dit gedeelte en
het voorgaande gedeelte?
• Welke betekenis geeft de
Heere Jezus aan de zalving
door Maria? Zou zij dit zelf
ook zo bedoeld hebben?
• Judas droeg ‘de beurs’. Wat
zegt dit over de plaats die hij
had in de discipelkring?
•
• Welke plaats heeft de
zorg voor armen of minder
bedeelden in jouw leven?
• Judas veroordeelt wat Maria
doet, maar heeft hierbij
eigen voordeel op het oog.
Herken je dit bij jezelf?

Tekstvragen

1 Jezus dan kwam zes dagen voor
het pascha te Bethanië, daar
Lázarus was, die gestorven was
geweest, welken Hij opgewekt
had uit de doden.
2 Zij bereidden Hem dan aldaar
een avondmaal, en Martha
diende; en Lázarus was een van
degenen, die met Hem aanzaten.
3 Maria dan, genomen hebbende
een pond zalf van onvervalsten,
zeer kostelijken nardus, heeft
de voeten van Jezus gezalfd,
en met haar haren Zijn voeten

afgedroogd; en het huis werd
vervuld van den reuk der zalf.
4 Zo zeide dan een van Zijn
discipelen, namelijk Judas,
Simons zoon, Iskáriot, die Hem
verraden zou:
5 Waarom is deze zalf niet verkocht
voor driehonderd penningen, en
den armen gegeven?
6 En dit zeide hij, niet omdat hij
bezorgd was voor de armen,
maar omdat hij een dief was, en
de beurs had, en droeg hetgeen
gegeven werd.

14 Toen ging een van de twaalven,
genaamd Judas Iskáriot, tot de
overpriesters,
15 En zeide: Wat wilt gij mij geven,
en ik zal Hem u overleveren? En
zij hebben hem toegelegd dertig
zilveren penningen.
16 En van toen af zocht hij
gelegenheid, opdat hij Hem
overleveren mocht.

VRAGEN VERS 14-16

• Waarnaar verwijst het
woordje ‘toen’ aan het begin
van dit gedeelte?
• Welke vraag stelt Judas aan
de overpriesters? Vat dit
samen in je eigen woorden.
• Wat wordt in Exodus 21 vers
32 gezegd over de prijs van
30 zilverlingen? Wat zegt
dit over de waarde van de
Heere Jezus voor Judas?
• Wat zegt deze prijs over
de bereidwilligheid van de
Heere Jezus om te lijden en
sterven? Denk hierbij ook
terug aan Bijbelstudie 2 en
vergelijk dit met Filippenzen
2 vers 7.
•
• Wat kun jij leren uit deze en
voorgaande geschiedenis als
het gaat over hebzucht?
• Lees vraag en antwoord
8 van de Heidelbergse
Catechismus. Wat is het
verschil tussen Judas en jou?

Wat is de boodschap voor jou?

VRAGEN VERS 45-50

• Met welke woorden begroet
Judas de Heere? En op welke
manier reageert de Heere
Jezus op hem? Waarom zou
Judas gekozen hebben voor
deze manier van begroeten?
• Wat zegt de manier waarop
de Heere Jezus Judas
aanspreekt over Zijn omgang
met hem?
• Judas heeft de Heere Jezus
van heel dichtbij gedurende
drie jaar meegemaakt.
Waarom zou ‘de schare’ dan
toch zwaarden en stokken bij
zich hebben?
•
• Lees het inleidende stukje
nog eens. De schrijver is
bang ‘een Judas voor Hem
te zijn’. Herken je deze strijd
uit jouw eigen leven? En
waarom wel (of niet)?
• Stelling: ‘God had besloten
dat Judas de Heere Jezus zou
verraden, daar kon hij zelf
ook niets aan doen.’

45 Toen kwam Hij tot Zijn
discipelen, en zeide tot hen:
Slaapt nu voort, en rust; ziet, de
ure is nabij gekomen, en de Zoon
des mensen wordt overgeleverd in
de handen der zondaren.
46 Staat op, laat ons gaan; ziet, hij
is nabij, die Mij verraadt.
47 En als Hij nog sprak, ziet, Judas,
een van de twaalven, kwam,
en met hem een grote schare,
met zwaarden en stokken,
gezonden van de overpriesters en
ouderlingen des volks.
48 En die Hem verried, had hun een
teken gegeven, zeggende: Dien ik
zal kussen, Dezelve is het, grijpt
Hem.
49 En terstond komende tot Jezus,
zeide hij: Wees gegroet, Rabbi! en
hij kuste Hem.
50 Maar Jezus zeide tot hem:
Vriend! waartoe zijt gij hier!
Toen kwamen zij toe, en sloegen
de handen aan Jezus en grepen
Hem.

1 Als het nu morgenstond
geworden was, hebben al de
overpriesters en de ouderlingen
des volks te zamen raad genomen
tegen Jezus, dat zij Hem doden
zouden.
2 En Hem gebonden hebbende,
leidden zij Hem weg, en gaven
Hem over aan Pontius Pilatus,
den stadhouder.
3 Toen heeft Judas, dien Hem
verraden had, ziende, dat Hij

veroordeeld was, berouw gehad,
en heeft de dertig zilveren
penningen den overpriesters en
den ouderlingen wedergebracht,
4 Zeggende: Ik heb gezondigd,
verradende het onschuldig bloed!
Maar zij zeiden: Wat gaat ons
dat aan? Gij moogt toezien.
5 En als hij de zilveren penningen
in den tempel geworpen had,
vertrok hij, en heengaande
verworgde zichzelven.

‘In de Vroege Kerk (de eerste drie
eeuwen na Christus) was men gewoon
om elkaar bij de viering van het Heilig
Avondmaal of bij de bediening van
de Heilige Doop met een broederlijke
kus te begroeten. Zo had de apostel
Paulus het toch meer den eens gezegd:
‘Groet elkander met een heiligen kus’
(Romeinen 16 vers 16). Door het geven
van deze ‘kus des vredes’ deelden de

de oudheid het symbool voor de ziel.
Het was een teken van onderwerping,
afhankelijkheid en liefde. De apologeet
Tertullianus (ongeveer 200 na Christus)
schrijft dat zo’n broederlijke kus de
bezegeling van elk gebed moet zijn.
Toch kuste men elkaar in de lijdenstijd
niet, heel bewust niet. Men durfde het
niet, en men wilde het ook niet, om
zodoende de afkeer uit te drukken van

eerste christenen elkaars adem, in

de kus van Judas.’

Tekstvragen

VRAGEN VERS 1-5

• Welke vier dingen gebeuren
in dit gedeelte met de Heere
Jezus?
• Wat doet Judas?
• Heeft Judas ten volle beseft
wat hij deed toen hij de
Heere Jezus verraadde?
Waarom wel of niet?
• Wat is het verschil tussen
het berouw van Judas en het
berouw van Petrus?
• Lees Deuteronomium 28 vers
25. Waarom zou Judas nu
juist deze woorden kiezen in
vers 4?

• Welke lijnen kun je trekken
vanuit Zacharias 11 vers 12-14
naar het verraad en de dood
van Judas?
•
• Welke waarschuwende
boodschap neem je mee uit
deze Bijbelstudie?

Wat is de boodschap voor jou?

Aantekeningen

Tekstvragen

Wat is de boodschap voor jou?

+19

JOHANNES 6:44-71

Bijbelstudie 6

Wilt gijlieden ook niet weggaan?
Citaat

Citaat:
‘Laat u waarschuwen, lieve vrienden, die heilbegerig bent. Wees niet licht geërgerd. Vergeet
niet, dat u verloren bent. Wordt niet onverschillig omtrent uw Bijbel en de genademiddelen.
Och! keert niet terug tot het gezelschap van de zondaren. Dit alles toont aan dat ge u van
Jezus afkeert. Wacht op de Heere totdat Hij Zijn oor neigt en uw geroep verneemt. Wees
begerig de woorden van Jezus te horen. Tracht naar de onderwijzing van de Geest. „Zo iemand
zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen.” „Niemand, die zijn hand aan de ploeg
slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.”
Robert Murray McCheyne (in een preek over Johannes 6 vers 66 – 69)

VRAGEN VERS 44-59

• Welk verband is er tussen
deze geschiedenis en wat
hieraan voorafgaat?
• Onderstreep de volgende
woorden in bovenstaande
tekst: Brood, Manna, Spijs
en Drank.
• Naar welke geschiedenis
in het Oude Testament
verwijst de Heere Jezus?
• Welke reactie roept dit op bij
‘de Joden’?

• Begrijpen de toehoorders
in dit (en het voorgaande)
gedeelte wat de Heere Jezus
bedoelt met ‘het Brood des
levens’? Waaruit blijkt dat?
•
• In het Avondmaalsformulier
wordt ook gesproken
over ‘spijs en drank des
eeuwigen levens’? Waarom
geloven wij dan niet dat het
Avondmaal zaligmakend is?
Betrek in je antwoord artikel
35 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis.
• Wat is ‘eten en drinken’ voor
jouw ziel?

44 Niemand kan tot Mij komen,
tenzij dat de Vader, Die Mij
gezonden heeft, hem trekke;
en Ik zal hem opwekken ten
uitersten dage.
45 Er is geschreven in de profeten:
En zij zullen allen van God
geleerd zijn. Een iegelijk dan, die
het van den Vader gehoord en
geleerd heeft, die komt tot Mij.
46 Niet dat iemand den Vader
gezien heeft, dan Die van God is;
Deze heeft den Vader gezien.
47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die
in Mij gelooft, heeft het eeuwige
leven.
48 Ik ben het Brood des levens.

52 De Joden dan streden onder
elkander, zeggende: Hoe kan ons
deze Zijn vlees te eten geven?
53 Jezus dan zeide tot hen:
Voorwaar, voorwaar zeg Ik
ulieden: Tenzij dat gij het vlees
des Zoons des mensen eet, en
Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen
leven in uzelven.
54 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed
drinkt, die heeft het eeuwige
leven; en Ik zal hem opwekken
ten uitersten dage.
55 Want Mijn vlees is waarlijk Spijs,
en Mijn bloed is waarlijk Drank.
56 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed
drinkt, die blijft in Mij, en Ik in

49 Uw vaders hebben het Manna
gegeten in de woestijn, en zij zijn
gestorven.
50 Dit is het Brood, dat uit den
hemel nederdaalt, opdat de mens
daarvan ete, en niet sterve.
51 Ik ben het levende Brood, dat uit
den hemel nedergedaald is; zo
iemand van dit Brood eet, die zal
in der eeuwigheid leven. En het
Brood, dat Ik geven zal, is Mijn
vlees, hetwelk Ik geven zal voor
het leven der wereld.

hem.
57 Gelijkerwijs Mij de levende Vader
gezonden heeft, en Ik leve door
den Vader; alzo die Mij eet,
dezelve zal leven door Mij.
58 Dit is het Brood, dat uit den
hemel nedergedaald is; niet gelijk
uw vaders het Manna gegeten
hebben, en zijn gestorven. Die dit
Brood eet, zal in der eeuwigheid
leven.
59 Deze dingen zeide Hij in de
synagoge, lerende te Kapérnaüm.

Aantekeningen

Tekstvragen

Wat is de boodschap voor jou?

60 Velen dan van Zijn discipelen,
dit horende, zeiden: Deze rede is
hard; wie kan dezelve horen?
61 Jezus nu, wetende bij Zichzelven,
dat Zijn discipelen daarover
murmureerden, zeide tot hen:
Ergert ulieden dit?
62 Wat zou het dan zijn, zo gij den
Zoon des mensen zaagt opvaren,
daar Hij te voren was?
63 De Geest is het, Die levend
maakt; het vlees is niet nut. De
woorden, die Ik tot u spreek, zijn
geest en zijn leven.

VRAGEN VERS 67-69

• Hoeveel discipelen blijven
uiteindelijk over? Welk
verschil zie je met vers 10?
• Welke vraag stelt de Heere
Jezus aan Zijn discipelen?
Waarom deze vraag?
• Hoe reageert Petrus op deze
vraag? Welk verlangen klinkt
hierin door?
•
• Heb jij weleens overwogen
‘weg te gaan’? Zo ja, waarom
ben je toch gebleven? Zo
niet, waardoor denk je dat
dat komt?

64 Maar er zijn sommigen van
ulieden, die niet geloven. Want
Jezus wist van den beginne, wie
zij waren, die niet geloofden, en
wie hij was, die Hem verraden
zou.
65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u
gezegd, dat niemand tot Mij
komen kan, tenzij dat het hem
gegeven zij van Mijn Vader.
66 Van toen af gingen velen Zijner
discipelen terug, en wandelden
niet meer met Hem.

67 Jezus dan zeide tot de twaalven:
Wilt gijlieden ook niet weggaan?
68 Simon Petrus dan antwoordde
Hem: Heere, tot Wien zullen wij
heengaan? Gij hebt de woorden
des eeuwigen levens.
69 En wij hebben geloofd en bekend,
dat Gij zijt de Christus, de Zoon
des levenden Gods.

Tekstvragen

• Hoe reageren ‘velen van Zijn
discipelen’ op de boodschap
van de Heere Jezus? Verklaar
vanuit Genesis 9 vers 4 de
reactie van de luisteraars.
• Naar welke drie
gebeurtenissen verwijst de
Heere Jezus hier?
• Welke Goddelijke
eigenschap van de Heere
Jezus blijkt uit vers 61 en 64?
• Wat bedoelt de Heere Jezus
met ‘het vlees is niet nut’?
•
• Wat doe jij als God tot je
spreekt en je begrijpt het
niet (bijv. in de kerk, maar
ook tijdens persoonlijk
Bijbellezen)?
• Het geloof is een gave Gods
(Ef. 2 vers 8; HC Zondag 7;
DL Hoofdstuk 3/4, paragraaf
14). Wat betekent dit voor
jou?
• Blijkbaar kun je voor het
oog nog wel bij de Heere
Jezus horen (vers 60), maar
vanbinnen afgehaakt zijn.
Hoe kun je dat herkennen?
Hoe is dit in jouw leven?

70 Jezus antwoordde hun: Heb Ik
niet u twaalf uitverkoren? En een
uit u is een duivel.
71 En Hij zeide dit van Judas,
Simons zoon, Iskáriot; want deze
zou Hem verraden, zijnde een van
de twaalven.

‘Misschien hebt u helemaal nooit
uw Bijbel gelezen, of alleen zo nu en
dan een hoofdstuk, enkel voor de
vorm, ongeïnteresseerd, zonder het
te begrijpen of op uzelf toe te passen.
Volg vandaag mijn raad op, en kom
eens tot andere gedachten. Ga uw
Bijbel lezen als iemand die de dingen
ernstig neemt, en rust niet voordat u
er vertrouwd mee raakt. Lees wat de
wet van God eist, zoals de Heere Jezus
dat heeft uiteengezet in Mattheüs
5. Lees hoe Paulus de natuur van de
mens beschrijft in de eerste twee

VRAGEN VERS 60-66

hoofdstukken van zijn Brief aan de
Romeinen. Lees gedeelten als deze
aandachtig, biddend om het onderwijs
door de Geest, en zeg dan eens of u
níét bij God in de schuld staat, of u
géén schuldenaar bent die heel hard
een Vriend als Christus nodig heeft.
(…) Vraag Hem om licht, onderwijs en
zelfkennis. Smeek Hem dat Hij u iets
zal laten zien dat u nodig hebt om te
weten tot behoud van uw ziel. Doe dat
met heel uw hart en heel uw gemoed.
Ik twijfel er niet aan of u zult weldra
beseffen dat u Christus nodig hebt.’

VRAGEN VERS 70-71

• Hoe noemt de Heere Jezus
hier Judas Iskáriot?
• Wat is de betekenis van
het woord ‘uitverkoren’
in vers 70? Was Judas ook
uitverkoren?
• Welke karaktertrekken horen
bij ‘een duivel’? Vergelijk ook
Matthéüs 4 vers 3, Johannes
8 vers 44, 1 Petrus 5 vers 8 en
1 Johannes 3.
• Wat zullen deze woorden
betekend hebben voor de
twaalf discipelen? En voor
Judas in het bijzonder?
•
• Hoe zou jij reageren als
iemand jou ‘een duivel’ zou
noemen? En als de Heere
Jezus dit zou doen?
• Je hebt deze dagen 6
Bijbelstudies gedaan. Wat
heeft het je gedaan?

Wat is de boodschap voor jou?

Aantekeningen

Colofon
Deze Bijbelstudies over “Gideon, de twijfelaar die overwon” maken deel uit van de reeks Schatgraven in de
Bijbel. In de Bijbelstudies is gebruik gemaakt van de methode die ontwikkeld is in het project Filippus – samen
Bijbellezen. De Bijbelstudies zijn, onder redactie van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, geschreven
door vrijwilligers van de commissie Koers-vakanties en worden gebruikt voor de Koers-vakanties van 2019.
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12 Toen verscheen
hem de Engel des
HEEREN, en zeide
tot hem:Schatgraven
De HEERE
Bijbel
is met u, gij strijdb
held.! 13 Maar Gid
zeide tot Hem: Och
mijn Heer zo de HE
in de

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

