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JOHANNESEVANGELIE 

Jezus Christus, de Zoon van God 

Binnenkomer 
Lees de quote hiernaast. Ben jij het eens of oneens met 

deze stelling? Onderbouw je antwoord met argumenten. 

De Heere Jezus openbaart Zich in het Woord. In dat 

opzicht brengt je daar waar je het Woord brengt, de 

Heere Jezus. Tegelijk vraagt dit Woord om een reactie: het geloof in de Heere Jezus Christus. 

Bijbelstudievraag 1 
Lees Johannes 1 vers 1-5 en 14. 

a. Wie bedoelt Johannes met ‘het Woord’? 

De Heere Jezus.  

b. Wat lees je over de Heere Jezus in vers 1-5?  

De Heere Jezus is er vanaf het begin geweest. Hij was bij God en Hij was God.  

Alle dingen zijn door God met en door Zijn Zoon geschapen.  

De Heere Jezus is het Leven. Hij is de oorsprong en de fontein van het leven.  

De Heere Jezus is ook het Licht der mensen. Waar Hij schijnt, klaart de duisternis op 

c. Schrijf in je eigen woorden op wat er in vers 14 staat. 

Het Woord, de Heere Jezus, heeft de menselijke gedaante aangenomen.  

Hij is naar de aarde gekomen en heeft onder ons gewoond.  

Johannes beschrijft dat hij de heerlijkheid van de Heere gezien heeft. Denk aan Zijn doop, de 

wonderen die Hij deed, de verheerlijking op de berg en aan Zijn opstanding. 

De Heere Jezus is vol van genade en vol van waarheid. 

Bijbelstudievraag 2 
In de paarse kaders hieronder zie je de zeven teksten uit het Johannesevangelie waarin een ‘Ik ben’-

uitspraak van de Heere Jezus te vinden is.  

a. Zoek deze Bijbelteksten op en schrijf boven elk kader de ‘Ik ben’-uitspraak van de Heere Jezus 

die je in deze tekst tegenkomt. 

b. Elke ‘Ik ben’-uitspraak van de Heere Jezus laat iets zien van Wie Hij is. Schrijf onder elke 

vindplaats wat de Heere Jezus met deze ‘Ik ben’-woorden over Zichzelf zegt. 

 

  

Waar je het Woord brengt, 
daar breng je de Heere Jezus. 

Johannes 

6 vers 35 

Johannes 

8 vers 12 

Johannes 

10 vers 7 

Johannes 

10 vers 11 

Johannes 

11 vers 25 

Johannes 

14 vers 6 

Johannes 

15 vers 1 

IK BEN 

het Brood 

des levens 

IK BEN 

het Licht 

der wereld 

 

IK BEN 

de Deur 

der schapen 

 

IK BEN 

de goede 

Herder 

 

IK BEN 

de Opstan-

ding en het 

Leven 

IK BEN 

de Weg, de 

Waarheid en 

het Leven 

 

IK BEN 

de ware 

Wijnstok 

Hij is de 

Enige Die 

geestelijke 

honger kan 

stillen. 

Hij is de 

Lichtbron, die 

geestelijke 

duisternis 

verdrijft. 

Hij is de 

toegang tot 

God de 

Vader. 

Hij geeft Zijn 

leven voor 

Zijn 

‘schapen’. 

Hij baant  

door Zijn 

opstanding de 

weg tot 

eeuwige leven.  

Hij is de weg 

tot God. In 

Hem Zijn al 

Gods beloften 

waarheid 

geworden.   

Wie een 

volgeling is 

van de Heere 

Jezus Christus, 

leeft vanuit 

Hem.   
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Bijbelstudievraag 3 
De Heere Jezus doet tekenen om een extra streep te zetten onder de woorden die Hij spreekt. Het 

invulschema hieronder gaat over de tekenen die de Heere Jezus doet. Zoek de Bijbelgedeelten (kolom 

A) op en vul de zeven wonderen in waarover Johannes schrijft. Schrijf aan de rechterkant van het 

schema de reactie van de omstanders op, die het wonder zien óf ervan horen. Je leest hun reactie in 

de Bijbelteksten in kolom B. Let op: bij het vijfde wonder staat géén reactie in de Bijbel beschreven. 

 
A Teken B Reactie 

1 Joh. 2:1-10 
Water in wijn veranderd 

in Kana 
Joh. 2:11 

Jezus’ discipelen geloven in 

Hem. 

2 Joh. 4:43-52 
Zoon van de koninklijke 

hoveling genezen 
Joh. 4:53 

 

De hoveling en zijn hele huis 

geloven in de Heere Jezus. 

 

3 Joh. 5:1-9 
38 jaar zieke man 

genezen in Bethesda 
Joh. 5:16-18 

De Joden zoeken Jezus te 

doden. 

4 Joh. 6:1-13 
De wonderbare 

spijziging 
Joh. 6:14-15 

De mensen zeggen: ‘Dit is de 

Profeet, Die in de wereld 

komen zou’ (zie Deut. 18:15, 

18). 

5 Joh. 6:16-21 Jezus wandelt op de zee - - 

6 Joh. 9:1-7 
Genezing van de 

blindgeborene 
Joh. 9:16, 35-38 

Er is verdeeldheid onder de 

Farizeeën; de blindgeborene 

gelooft in de Heere Jezus. 

7 Joh. 11:38-44 
Lazarus opgewekt uit de 

dood 

Joh. 11:45-46, 53 

en Joh. 12:9-11 

Veel Joden geloven in de 

Heere Jezus; de Farizeeën 

besluiten Jezus en Lazarus te 

doden. 

 

Om over door te praten… 
Elze en Jan lezen samen het slotwoord van Johannes. ‘Ongelooflijk,’ zegt Elze, ‘dat veel Joden zoveel 

tekenen van de Heere Jezus zagen en tóch niet in Hem geloofden. Om iemand uit de doden op te 

kunnen wekken, móét je toch wel God zijn?’ ‘Nou,’ zegt Jan, ‘zo gemakkelijk ligt het niet hoor. In vers 

39 en 40 staat dat ze niet kónden geloven, omdat God hun ogen verblind had. Ze zagen de tekenen 

dus wel, maar hun hart was er blind voor. De Joden konden er dus niets aan doen, want de Heere zorgde 

voor hun ongeloof.’ 

Met wie ben jij het eens? Met Elze of met Jan? Leg je antwoord uit.  

Spreek met de tieners door over dit gesprekje tussen Elze en Jan. Vraag hen om in hun hoofd te 

bedenken met wie ze het eens zijn: met Elze of met Jan. Inventariseer vervolgens wie het eens is met 

Elze. Kunnen deze tieners uitleggen waarom? Vraag daarna wie het eens zijn met Jan. Vraag ook aan 

deze tieners om hun keuze te beargumenteren.  

Vul de tieners eventueel aan door te benoemen dat ongeloof altijd een zonde is van ons eigen hart. De 

schuld van ongeloof kunnen we niet allereerst bij de Heere neerleggen. Wel kan het zo zijn, dat als je 

volhardt in het ongeloof, dat de Heere je hart verhardt. Deze verharding is niet de oorzaak van het 

ongeloof, maar het gevolg van het ongeloof. 
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Bijbelstudievraag 4 
Tot nu toe zagen we in het Johannesevangelie zeven tekenen waarmee de Heere Jezus tijdens Zijn 

leven laat zien dat Hij Gods Zoon is. In het Bijbelboek Johannes is nog een achtste teken te vinden. 

Daar gaan we naar op zoek in deze Bijbelstudievraag. Zoek alvast Johannes 2 op.  

a. Nadat Jezus de bruiloft in Kana bijgewoond heeft, gaat Hij naar Jeruzalem om het Pascha te 

vieren. Wat doet de Heere Jezus als Hij in de tempel komt? Zie vers 13-16. 

De Heere Jezus reinigt de tempel. Hij drijft de handelaren, de geldwisselaars en de dieren weg. 

b. De Joden roepen de Heere Jezus ter verantwoording. Met welke vraag doen ze dat? Zie vers 

18. 

‘Wat teken toont Gij, dat Gij deze dingen doet?’ 

c. Welk teken zal de Heere Jezus doen als antwoord op hun vraag? Zie vers 19-22. 

Het teken dat de Heere Jezus doen zal, is dat de Heere Jezus zal opstaan uit de dood.  


