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WERKEN EN WOORDEN VAN DE HEER JEZUS
Het afscheid
Na de voetwassing verlaat Judas de zaal waar het Pascha werd gehouden. Hij verdwijnt in het
duister van de nacht om zijn verradersloon te verdienen. De Heer Jezus blijft met de elf discipelen in de zaal achter. Zij blijven trouw aan de Meester. Nu is de tijd aangebroken dat de Heer
Jezus iets heel belangrijks moet zeggen tegen Zijn discipelen. En aangezien Judas weg is, kan
Hij vrij met hen daarover spreken. Wat Hij hun te zeggen heeft, zal hen bedroefd maken, maar
ze moeten het toch vernemen.
1. We lezen Johannes 13:33-38.
Hoe spreekt de Heer Jezus Zijn discipelen aan? (het eerste woord van vers 33) .....................................
................................. Zoals een vader die vóór zijn sterven nog een keer zijn kinderen bij zich heeft
om hen nog iets te zeggen, zo spreekt de Heer Jezus nog een keer met Zijn discipelen.
2. Hij zegt: ‘Kinderen, nog een korte tijd ben Ik bij u. Gij zult Mij zoeken’ en ‘Waar Ik heenga kunt
gij niet komen’ en verder ‘Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkaar liefhebt’. Wat is dat?!
Gaat hun Meester weg? Simon Petrus vraagt met angst en beven: ‘Heer, ....................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ?’
3. Het antwoord van de Meester luidt: ’ ..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................... ‘.
4. Spoedig zou de Heer in de heerlijkheid terugkeren via een weg waarop niemand Hem kon
begeleiden. Later zouden gelovigen Hem in de heerlijkheid volgen, velen zelfs door de martelaarsdood, maar niet door de dood die de Heer moest sterven - als loon voor de zonde. Dat
was een weg waarvan de Heer kon zeggen: ’Waar Ik heenga, kunt gij niet komen’.
5. Petrus wil graag weten waarom hij zijn meester nu niet kan volgen. Als het moet, wil hij zelfs
zijn leven inzetten. Maar ach, Simon zegt dit wel met goede bedoeling, omdat hij zijn Meester
liefheeft, maar hij kent zichzelf nog zeer slecht. Wanneer werkelijk zijn leven gevaar loopt, zal
hij, voordat de haan kraait ....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

6. Desondanks mocht Petrus aan het eind van zijn leven de martelaarsdood sterven. Daarom
zegt de Heer Jezus tegen hem: ’Maar gij zult Mij ......................................................................................................................‘.

7. Petrus zei, dat hij zijn leven voor de Heer wilde geven. Hij vertrouwde daarbij echter op zijn
eigen kracht, daarom liep alles verkeerd. Wat zegt de apostel Paulus later (Filippi 4:13)? ‘Ik
vermag ................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................’. Onze kracht is klein, en wij overschatten die vaak.
8. In Johannes 21:18 spreekt de Heer Jezus na Zijn opstanding nog een keer met Petrus over
zijn navolging. De uitdrukking ‘zichzelf gorden’ betekent ‘zelf beslissingen nemen’. Als een
ander iemand gordt, dan neemt men de leiding over. Wie moet er in ons leven beslissen?
........................................................................................................................................................................................................................................................

9. De woorden van de Meester maken de discipelen erg bedroefd en moedeloos. Ze zijn diep
ontroerd. Ze hadden gedacht altijd bij Hem te kunnen blijven en al spoedig met Hem in Zijn
Koninkrijk te regeren, en nu dit!
De Heer, Die hun gedachten kent, begint weer te spreken. Waarmee begint hoofdstuk 14?
‘ .....................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... gelooft ook in Mij’.
10. ‘Uw hart worde niet ontroerd!’ Deze woorden en de belofte die erop volgt, geven duizenden
troost en moed, wanneer zij afscheid moeten nemen van iemand die ze in de hemel zullen
terugzien. Wat voor afscheid bedoelen we? ................................................................................................................................
11. Ja, de discipelen geloofden in God, Die ze niet hadden gezien (vers 1). Wat moeten zij ook
doen wanneer ze de Heer Jezus binnenkort niet meer zullen zien? ..................................................................
‘Zalig zijn zij die niet gezien en nochtans geloofd hebben’. Geldt dat nog steeds? (zie ook 2
Korinthe 5:7): .................................................................................................................................................................................................................
12. Petrus had gevraagd: ‘Heer, waar gaat Gij heen?’ Het antwoord staat in Johannes 14:2,12
en 28: ‘ ..................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................... ‘.

13. Lees Johannes 14:1-3. Het is noodzakelijk dat de Heer Jezus hen verlaat om tot Zijn Vader
te gaan. Wat zal Hij daar doen voor Zijn discipelen en allen die in Hem geloven? (vers 2):
........................................................................................................................................................................................................................................................

14. Hij verlaat hen, maar Hij belooft terug te komen, en dan zal Hij

...........................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

15. Lees vers 18 nog eens. Wat is een wees? ....................................................................................................................................
Zullen de discipelen als wezen achterblijven? ...........................................................................................................................
16. Hij gaat weliswaar weg, maar Wie komt er tot hen en blijft bij hen? (vers 16-17) ................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

17. Weet je ook Wie er bedoeld wordt met ’Trooster’ of ’Voorspraak’? (vers 26):

.......................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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