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26 maart Ongeloof en geloof  

Johannes 12:37-50 

Psalm 43:1 

 

Wie geloven er niet en wie wel in de Heere Jezus? Welke profetie gaat er in vervulling? 

Lees: Jesaja 6:10. 

Waarom durven de joodse leiders niet voor de Naam van de Heere Jezus uit te komen? Durf 

jij dat altijd? 

Wat zegt de Heere Jezus over geloof en ongeloof? 

 

 27 maart Het voorbeeld van Jezus 

Johannes 13:1-15 

Psalm 51:1 

 

Wat wilde de Heere Jezus de discipelen (en ons) leren met de voetwassing? 

Wat was de reactie van Petrus en daarna de les van de Heere Jezus? 

Wat is de les voor ons over: de belangrijkste te willen zijn of de minste? 

 

28 maart En het was nacht 

Johannes 13:16-30 

Psalm 41:5 

 

Welke profetie moet er nog in vervulling gaan? 

Lees Psalm 41:10 

Wat voorzegt de Heere Jezus? Waarom doet Hij dat? 

Hoe zie je het Licht en de duisternis duidelijk naar voren komen in dit gedeelte? 

 

29 maart Afscheidstoespraak 

Johannes 13:31-38 

Psalm 115:7 

 

Wat zegt de Heere Jezus aan het begin van Zijn afscheidstoespraak? 

Wat betekent het voor ons? (vers 34) 

Wat voorzegt de Heere Jezus? 

Wat zegt Petrus en wat is het antwoord van Jezus? 
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30 maart ‘Ik ben’ woorden 

Johannes 14:1-14 

Psalm 25:4 

 

Hoe maakt de Heere Jezus Zich bekend met de ‘Ik ben’ woorden? 

Mensen, die de Heere Jezus kennen, kennen die ook Zijn Vader? 

Met welk verzoek gaat Filippus tot de Heere Jezus? Welk antwoord krijgt hij? 

Ga jij ook met je vragen in je gebed tot de Heere Jezus? 

 

31 maart Een andere Trooster 

Johannes 14:15-31 

Psalm 119:3 

 

Hoe wordt de andere Trooster genoemd in vers 17? 

Met welke woorden zegt de Heere Jezus dat Hij Zijn discipelen niet aan hun lot over zal 

laten, als Hij weggaat? 

Wie hebben de discipelen (en wij) nodig als een Uitlegger van Jezus’ woorden? 

 

1 april  Ik ben de Wijnstok 

Johannes 15:1-17 

Psalm 84:3 

 

Wat is de betekenis van de Wijnstok en de ranken? 

Waarom zijn de woorden: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen’ zo belangrijk? 

Waarom leerde de Heere Jezus deze woorden aan Zijn discipelen? 

Wat betekenen deze woorden voor ons? 

 

2 april  De haat van de wereld 

Johannes 15:18-27 

Psalm 69:2 

 

Waarom konden Jezus’ discipelen op de haat van de wereld rekenen? 

Wie zou komen om Zijn discipelen bij te staan in het getuigen van Hem? 

Als jij moet getuigen op je werk of op school, vraag je dan ook om Zijn hulp? 
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3 april  De verheerlijking van Christus 

Johannes 16:1-15 

Psalm 51:6 

 

Welke dingen zullen de discipelen allemaal mee gaan maken? 

Waarom vertelt Jezus hen dit? 

Welke grote Gave stelt Hij hier tegenover? Wie is dat? 

Noem het werk van de Heilige Geest in dit Bijbelgedeelte. 

Wat is nodig voor ons persoonlijk en in de gemeente in dit opzicht?  

 

4 april  Voorbijgaande droefheid 

Johannes 16:16-23 

Psalm 46:1 

 

Welk voorbeeld noemt de Heere Jezus over voorbijgaande droefheid? (vers 21) 

Pas dat toe op de droefheid van de discipelen. 

Wanneer zal die droefheid overgaan? 

Is die blijdschap blijvend? Uit welk vers kun je dit opmaken? 

Ken jij iets van beide: droefheid naar en blijdschap in God? 

 

5 april  Bidden in Jezus’ Naam 

Johannes 16:24-33 

Gebed des Heeren:2 

 

Wat wilde de Heere Jezus Zijn discipelen leren? (vers 24) 

Wat hadden ze nog niet begrepen? 

Waar gaat de Heere Jezus hen op voorbereiden? 

Waarin ligt een grote bemoediging voor hen? 

Geldt die bemoediging nu nog? In welke omstandigheden? 

In welke landen horen we van verdrukkingen en vervolging?  
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6 april  Het hogepriesterlijk gebed 

Johannes 17:1-13 

Psalm 110:4 

 

Waarom wordt dit gebed: ‘Het hogepriesterlijk gebed’ genoemd? 

Welke houding heeft de Heere Jezus als Hij gaat bidden? 

Tot Wie bidt Hij? 

Om welke dingen bidt Hij? 

Voor wie bidt Hij? 

 

 

7 april  De eenheid van Gods Kerk 

Johannes 17:14-26 

Psalm 122:3 

 

Waarmee wordt de eenheid van Gods Kerk vergeleken? (vers 21) 

Welk nut heeft dit voor de wereld? (vers 21b) 

Heb jij verdriet over ruzie in de kerk? Wat is het ergste ervan? 

In welk vers ligt de zekerheid dat Gods volk in de hemel komt? Waarom? 

In welk vers ligt hoop voor degenen die nog zullen gaan geloven? 

 

8 april  Jezus’ zorg over Zijn kinderen 

Johannes 18:1-11 

Psalm 17:4 

 

In welk vers zie je dat Jezus Zich Borg gaat stellen voor Zijn discipelen?  

Welke goddelijke eigenschap zie je van de Heere Jezus in vers 11? 

Waarom gebruikt de Heere Jezus hier het beeld van een beker? 

Welke troost ligt in dit Bijbelgedeelte voor Gods kinderen? 

Wat zegt het jou? 


