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Johannes 4-5 
HET LEVENDE WATER 

http://www.middletownbiblechurch.org/gospjohn/john.htm 

Indien niet anders vermeld komen alle Schriftaanhalingen uit de Herziene Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, bewerking, kaartje en voetnoten door M.V. Update 12-11-2015 (versie zonder invulvragen) 

 

Schets van Johannes 4 en 5 
1.  DE BEDIENING TE SAMARIA (Johannes 4:1-42). 

a. De vrouw aan de bron (Johannes 4:1-26). 
b. De discipelen leren een les (Johannes 4:27-38). 
c. Vele Samaritanen geloven (Johannes 4:39-42). 

2.  DE WONDEREN DIE JEZUS DEED (Johannes 4:43-5:9). 
a. Het tweede wonder van Jezus (Johannes 4:43-54). 
b. De verlamde man genezen (Johannes 5:1-9). 

3.  DE BOOSAARDIGHEID VAN DE JODEN (Johannes 5:10-18). 

4.  DE ONEVENAARBARE ZOON VAN GOD (Johannes 5:19-30). 
5.  DE VELE GETUIGEN DIE NAAR JEZUS WIJZEN (Johannes 5:31-47). 

a. Johannes de Doper (Johannes 5:31-35). 
b. De werken van Jezus (Johannes 5:36). 
c. De Vader (Johannes 5:37-38). 
d. De Schriften (Johannes 5:39-44). 
e. Mozes (Johannes 5:45-47). 

  
1. DE BEDIENING TE SAMARIA 

a. De vrouw aan de bron 
In vorig hoofdstuk 3 leerden we hoe Jezus met één bepaalde man 
handelde. Zijn naam was Nicodemus (Johannes 3:1). In Johannes 
hoofdstuk 4 leren we hoe Jezus met één bepaalde vrouw handelde. 
Haar naam wordt niet gegeven. Ze wordt een “Samaritaanse vrouw” 
genoemd (Johannes 4:9). 
Jezus en Zijn discipelen waren op doorreis van Judea naar Galilea, en 
om Galilea te bereiken moesten zij door Samaria gaan (Johannes 4:4). 
Deze drie plaatsen kan u vinden op het kaartje rechts. Samaria ligt 
tussen Judea en Galilea in. 
Toen Jezus aan de Jakobsbron, bij Sichar, kwam zegt de Bijbel dat 
Hij “vermoeid van de reis” was (Johannes 4:6). Wordt God ooit moe 
of afgemat (Jesaja 40:28)? Nee, maar de Zoon van God kwam in het 
vlees (zie Johannes 1:14) en als mens werd Hij moe van de kilometers 
die Hij had afgelegd. Kan u Sichar vinden?  
Het was ongeveer het “zesde uur” (Johannes 4:6). De schrijver van dit Evangelie (Johannes) ge-
bruikte de Joodse tijdsaanduiding (vergelijk Johannes 1:40; 19:14)1 en dat betekent dat het onge-
veer12 uur was (etenstijd). Niet alleen was Jezus vermoeid maar waarschijnlijk ook hongerig en 

 
1 Deze verzen tonen aan dat Johannes NIET de Romeinse tijdsaanduiding (van middernacht tot middernacht) volgde, 
zoals sommigen evenwel denken. 
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dorstig. Waar waren de discipelen naartoe gegaan (Johannes 4:8)? Zij waren weggegaan naar de 
stad om voedsel te kopen. Ook zij hadden honger! 
Als wij Jezus zouden geweest zijn op die dag dan zouden wij misschien zoiets als dit gezegd heb-
ben: “Ik ben erg moe van deze reis. Mijn enige interesse nu is een goede maaltijd nemen en fris 
water!” De Heer Jezus was hongerig, moe en dorstig, maar Hij was meer bezorgd om een bepaalde 
vrouw dan over het vullen van zijn maag en rusten. Wat belangrijker was voor Hem is dit:  
“Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn 
werk volbreng” (Johannes 4:34). 
De Heer Jezus sprak de vrouw aan (Johannes 4:7). Hij begon de conversatie, en wat Hij zei ver-
baasde de vrouw erg. Zij was er al over verbaasd dat Hij tegen haar sprak! Jezus deed iets onge-
woons, iets wat de meeste Joden nooit gedaan zouden hebben: 
“De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, 
die een Samaritaanse vrouw ben? (Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen)” (Johannes 
4:9). 
De Joden haatten de Samaritanen maar Jezus had deze vrouw lief. Jezus was bezorgd voor haar ziel 
en Hij durfde anders te handelen dan andere Joden. Zelfs vandaag moeten mensen een verschil zien 
in de manier waarop wij als christenen handelen en leven. Zij moeten zien dat wij een bezorgdheid 
tonen om alle mensen te bereiken, ongeacht hun voorkomen of afkomst. 
Toen zij verder praatten, zei Jezus sommige dingen die deze vrouw nieuwsgierig maakte. Eerst ver-
telde Hij haar levend water (Johannes 4:10) te willen geven. Zij moest weten WIE JEZUS ECHT 
WAS en zij moest weten dat God een gave voor haar had (Johannes 4:10). Zij moet verward ge-
weest zijn: “Hij vroeg me om water, en nu zegt Hij dat Hij water heeft voor mij”. Zij kon niet be-
grijpen hoe Jezus water kon hebben, of waar Hij het vandaan zou halen (Johannes 4:11). 
Zij dan vroeg: “Bent U soms meer dan onze vader Jakob?” (Johannes 4:12). Zij wist dat dit een 
beroemde bron was vermits Jakob deze bron honderden jaren eerder gebruikte. Opnieuw verraste 
Jezus haar met Zijn antwoord. Hij legde haar uit dat Zijn bron veel beter was dan Jakobs bron: 

1) Jacobs bron (JOHANNES 4:13). 
Ieder die van Jakobs bron drinkt, zal weer dorst krijgen (Johannes 4:13). Het water dat uit een bron 
komt (fysisch water) kan iemands dorst tijdelijk lessen, maar later zal die persoon opnieuw dorst 
krijgen. Voedsel en drank voldoen slechts voor een tijd. Daarom moeten wij dagelijks eten en drin-
ken. 
2) Jezus’ bron (JOHANNES 4:14). 
De persoon die van Jezus’ bron drinkt “zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen” (Johannes 
4:14). Deze persoon zal een BRON in zich hebben die nooit zal droogvallen! Het is een bron die 
“opwelt tot in het eeuwige leven” (Johannes 4:14). Uiteraard sprak Jezus over een ander soort van 
water. Hij sprak niet van water voor het lichaam (FYSISCH WATER of H2O), maar van water voor 
de ziel (GEESTELIJK WATER). 
Net zoals het lichaam een dorst kent die gelest kan worden met water, zo heeft de ziel een dorst die 
gelest moet worden. Mensen trachten de dorst van hun ziel te stillen met pleziertjes, geld, enter-
tainment en vele andere dingen, maar niets van dit alles kan de diepe dorst lessen die in de mens 
zijn ziel is. Enkel GOD kan deze dorst lessen, en Hij kan deze dorst voor altijd lessen. 
Hoe kan een persoon drinken van het water dat Jezus geeft? Wat moet een persoon doen om “nooit 
meer dorst” te hebben?:  
“En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger 
hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben” (Johannes 6:35). 
De Samaritaanse vrouw verlangde naar het water dat Jezus had (Johannes 4:15). Zoals deze vrouw 
moeten mensen begrijpen dat Jezus bezit wat zij nodig hebben. Er is een grote Redder en een grote 
redding, en dit is wat mensen zo nodig hebben. 
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De Samaritaanse vrouw was nog niet klaar om te drinken van het levende water dat Jezus haar aan-
bood, omdat zij zich haar nood nog niet realiseerde. Deze vrouw was geen rechtschapen vrouw 
maar een zondige vrouw (Johannes 4:16-19). Jezus wist van haar zonde. Erg zorgvuldig toonde en 
herinnerde Jezus deze vrouw haar zonde (Johannes 4:16-19). Zij was keer op keer gescheiden en zij 
woonde nu samen met een man waarmee ze niet eens getrouwd was (Johannes 4:18). 
Net zoals mensen water nodig hebben om lichamelijk te leven en te bestaan, zo hebben mensen ook 
God en Zijn gave van eeuwig leven nodig opdat zij geestelijk leven zouden hebben en aan hun 
diepste noden wordt voldaan (Johannes 4:10, 14). De Heer Jezus kwam om zondezieke mensen te 
redden (zie 1 Timotheüs 1:15 en Johannes 3:17)! Voordat een mens kan gered worden moet hij zich 
realiseren dat zonde een mens afscheidt van de levende God. Hij moet zich dan realiseren dat 
Christus aan het kruis stierf om het zondeprobleem aan te pakken (2 Korinthiërs 5:21; 1 Petrus 
3:18). Deze Samaritaanse vrouw moest haar NOOD AAN DE REDDER inzien. Zoals Jezus de Sa-
maritaanse vrouw dat aantoonde, moeten wij ook mensen GODS VOORZIENING VOOR HUN 
NOOD tonen. God heeft een grote gave voor zondaars! Gods uitnodiging aan mensen is deze: KOM 
EN DRINK! Vergelijk Openbaring 22:17; Johannes 6:35; Jesaja 55:1. 
De vrouw van Samaria veranderde dan van onderwerp en begon te spreken over aanbidding (Johan-
nes 4:20). Jezus gaf haar een korte maar belangrijke les over aanbidding (Johannes 4:21-24). Het is 
niet zo belangrijk WAAR een mens aanbidt maar het is WIE en HOE een mens aanbidt wat echt 
telt! Hoe wil God dat mensen Hem aanbidden?: “God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem 
aanbidden in geest en waarheid” (Johannes 4:24). 
De Samaritanen hoopten dat op een dag de Messias (de beloofde Redder-Koning) naar de aarde zou 
komen (Johannes 4:25). Daarop onthulde Jezus de verbazingwekkende waarheid over Zichzelf aan 
deze vrouw: “De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt, Die Christus genoemd wordt; 
wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen. 26 Jezus zei tegen haar: Ik ben het, 
Die met u spreek” (Johannes 4:25-26). 

b. De discipelen leren een les 
Uiteindelijk keerden de discipelen terug van de stad met het eten dat zij kochten. Zij waren verwon-
derd en verbaasd Jezus te zien spreken met een Samaritaanse vrouw: “En op dat moment kwamen 
Zijn discipelen en zij verwonderden zich dat Hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand: Wat 
zoekt U? of: Wat spreekt U met haar?” (Johannes 4:27).  
Nadat de vrouw haar weg vervolgde kwamen de discipelen tot Jezus en zeiden: “Rabbi, eet toch 
iets” (Johannes 4:31). 
Zij wisten dat Jezus honger had en zij wilden dat Hij at! Jezus wilde deze gelegenheid te baat ne-
men om Zijn discipelen iets te onderwijzen. Het enige wat zij in hun geest hadden was VOEDSEL! 
Zij waren hongerig en wilden eten! Jezus wilde hen leren dat er nog iets belangrijkers was dan 
voedsel! Voedsel is belangrijk en mensen kunnen niet leven zonder voedsel, maar toch is er iets 
belangrijkers dan voedsel. Zie wat Jezus hen vertelde in Johannes 4:32: “Ik heb voedsel te eten 
waarvan u geen weet hebt”.  
Dit bracht de discipelen in de war! Jezus had de Samaritaanse vrouw in de war gebracht en nu zien 
we dat Hij ook Zijn eigen discipelen in de war had gebracht! Ze zeiden tegen elkaar: “Iemand heeft 
Hem toch niet te eten gebracht?” (zie Johannes 4:33).  
Jezus sprak niet over het soort voedsel waar zij aan dachten. Zij dachten aan voedsel voor de maag. 
Jezus sprak over een veel belangrijker soort voedsel. Hij hongerde naar iets veel meer dan wat dan 
ook: “Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en 
Zijn werk volbreng” (Johannes 4:34). 
Jezus wilde dat Zijn discipelen verder keken dan hun fysieke behoeften en hun geestelijke noden 
zouden inzien (zie Johannes 4:35-38). De geestelijke noden van een mens zijn véél belangrijker. 
Wij hebben allemaal al beelden gezien van hongerige mensen. Zij hebben echte fysieke noden. 
Veronderstel dat iemand deze mensen jarenlang genoeg voedsel geeft voor hun magen, maar hen 
nooit vertelt over Jezus Christus en hun behoefte om gered te worden. Deze mensen zullen ooit 
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sterven, en als zij niet gered zijn, zullen zij voor altijd verloren gaan (Openbaring 20:15; 21:8)! 
Voedsel is belangrijk, maar er is iets wat veel belangrijker is. Het is belangrijker wat er gebeurt met 
de ziel dan met het lichaam (Mattheüs 10:28).  
Jezus wilde dat Zijn discipelen hun open opsloegen (Johannes 4:35) en overal om hen heen GEES-
TELIJKE NODEN zouden beginnen zien! Wij moeten dezelfde les leren. Kent u mensen met echte 
geestelijke noden? Kent u mensen die nodig gered moeten worden? 

c. Vele Samaritanen geloven 
Iemand zou kunnen denken: “Waarom is het zo belangrijk om over geestelijke dingen te praten met 
slechts één persoon? Het kan belangrijk zijn te spreken tot 20, 50 of 100 mensen, maar waarom tijd 
besteden aan slechts één persoon?” Het antwoord wordt gevonden in Johannes 4:39. De Heer Jezus 
nam de tijd om te spreken tot ÉÉN vrouw, en zie wat er gebeurde: “En velen van de Samaritanen uit 
die stad geloofden in Hem” (Johannes 4:39). De tijd die Hij besteedde aan deze ene persoon bracht 
veel op. Hierdoor kwamen VELE Samaritanen naar Hem en Hij was in staat daardoor twee dagen 
bij hen te blijven (Johannes 4:40)!2 “En er kwamen er nog VEEL MEER tot geloof” (Johannes 
4:41)! Soms, als we getrouw zijn in kleine dingen (zoals spreken tot slechts één persoon), zal God 
dit zegenen en het veranderen in grote dingen! 

Wat leerden de Samaritanen over Jezus Christus (zie Johannes 4:42)?: 
 Hij was niet de Redder van enkel de Joden en niet van de Samaritanen. 
 Hij was niet de Redder van enkele mensen. 
 Hij was niet de Redder van de discipelen en niemand anders. 
 Hij was de Redder van de wereld (voor alle mensen van overal). 

 
2. DE WONDEREN DIE JEZUS DEED 

a. Zijn tweede wonder 
Jezus’ eerste wonder werd uitgevoerd in Kana in Galilea (zie het kaartje), toen Hij water in wijn 
veranderde (Johannes 2:1, 9). Zijn tweede wonder werd verricht in dezelfde stad (Johannes 4:46 en 
vergelijk vers 54). 
Een zekere hoveling had een zieke zoon, en dit deed de vader eraan denken dat Jezus kon helpen 
(Johannes 4:46). Deze jongen lag eigenlijk op sterven (Johannes 4:47). Er waren twee dingen die 
deze hoveling Jezus vroeg te doen:  
“Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar Hem toe en vroeg 
Hem (1) te komen en (2) zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven” (Johannes 4:47). 
Zoals we zullen zien zou Jezus het tweede doen maar niet het eerste. Jezus wilde niet dat deze man 
een geloof zou hebben dat gebaseerd was op ZIEN (Johannes 4:48). Hij wilde dat hij een geloof had 
dat gebaseerd was op Gods Woord plus niets! Jezus gaf gewoon Zijn woord, en Hij wilde dat deze 
man dat zou geloven. Jezus zei: “Ga heen, uw zoon leeft!” (zie Johannes 4:50). 
Het eerste wat de hoveling vroeg deed Jezus niet: komen (Johannes 4:49-52). Aanvankelijk moet de 
hoveling gedacht hebben dat Jezus fysiek aanwezig moest zijn om zijn zoon te kunnen genezen. 
Maar toen Jezus zei: “UW ZOON LEEFT” geloofde de hoveling het woord dat Jezus gesproken 
had (Johannes 4:50). Alles wat hij had was Jezus’ woord, en niets anders, en dat is wat hij geloofde! 
En de woorden kwamen ook uit zoals Jezus had gezegd (vergelijk Johannes 4:50 met 4:51). 
En hij informeerde naar het tijdstip waarop de jongen beter werd, in Johannes 4:52-53: 
“Hij informeerde dan bij hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En zij zeiden tegen 
hem: Gisteren op het zevende uur is de koorts van hem geweken. 53 De vader dan zag in dat het op 
dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had: Uw zoon leeft. En hij geloofde, hijzelf en zijn 
hele huis”.  

 
2 Lees ook het profetische “Twee dagen in Samaria”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Twee-dagen-in-Samaria.pdf 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Twee-dagen-in-Samaria.pdf
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Dit wonder demonstreerde duidelijk de kracht van Christus: 1) Hij kon een jongen genezen die op 
sterven lag, niettegenstaande Hij kilometers verwijderd was van de zieke; 2) Hij kon die jongen 
genezen gewoon door de kracht van Zijn gesproken Woord plus niets! Wij worden herinnerd aan 
Psalm 33:9: “Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er”. God wil niet dat wij gelo-
ven omdat we gezien hebben, God wil dat wij geloven wat Hij heeft gezegd! 

b. De verlamde man genezen 
Het eerste deel van Johannes 5 vertelt ons over een ander groot wonder. Dit vond plaats in Jeruza-
lem (Johannes 5:1-2). Er was een badwaterpoel in deze stad waar een grote menigte zieken samen-
kwamen. Sommigen waren ziek, blind, kreupel of lam (Johannes 5:3). Zij hoopten genezen te wor-
den door het water van deze poel (Johannes 5:4). 
De man die Jezus genas is beschreven in Johannes 5:5. Hij zal waarschijnlijk kreupel of verlamd 
geweest zijn. Hij was al 38 jaar invalide (Johannes 5:5). 
Wat was het eerste wat Jezus deze man vroeg was: “wilt u gezond worden?” (Johannes 5:6). Deze 
man wilde gezond worden maar hij had niet veel hoop dat dit ooit zou gebeuren (zie Johannes 5:7). 
Blijkbaar hadden deze zieke mensen reden te geloven dat wanneer de wateren in de poel in beroe-
ring kwamen enkel de persoon die het eerst in de poel was zou genezen worden (Johannes 5:4, 7). 
Deze man dacht niet dat het voor hem ooit mogelijk werd als eerste daar te geraken tenzij iemand 
hem kon helpen. Weinig wist hij dat Jezus hem ONMIDDELLIJK kon genezen, zonder gebruikma-
king van het badwater! 
Opnieuw SPRAK Jezus slechts DE WOORDEN: “Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen” (Johan-
nes 5:8). Het duurde geen minuten eer die man genezen werd  (Johannes 5:9). Hij werd meteen 
gezond (Johannes 5:9), op het woord dat Jezus had gezegd! 
  

3. DE BOOSAARDIGHEID VAN DE JODEN 
Dit verbluffende wonder vond plaats op een sabbatdag (Johannes 5:9-10). De sabbatdag was de 
zevendag van de week (onze zaterdag), een dag waarop de Joden niet mochten werken. 
Wat dachten de Joden over dit wonderlijk mirakel dat Jezus had gedaan? Vonden zij het geweldig 
dat deze krachteloze man onmiddellijk genezen werd? Dankten zij God dat een man die 38 jaar in-
valide was nu kon wandelen zoals een gezonde man? Waren zij BLIJ of BOOS? Waren zij Jezus 
dankbaar voor het grote wonder dat Hij gedaan had in hun midden (Johannes 5:16)? Zij waren 
boos! Zij waren boos op deze man omdat hij zijn ligmat droeg op de sabbat (Johannes 5:10) en zij 
waren boos op Jezus omdat Hij genas op de sabbat (Johannes 5:16)!  
Jezus dan zei iets wat hen nog bozer maakte: “Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook” (Jo-
hannes 5:17). Jezus zei dat God Zijn Vader was en daarom was Hij de ZOON van God. Hierom 
trachtten de Joden Hem te DODEN: 
“Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van 
de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijk 
maakte” (Johannes 5:18). Zij meenden dat het godslastering was voor louter een mens om God Zijn 
Vader te noemen! 
Vandaag zou iemand kunnen zeggen: “Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Ik geloof echter niet 
dat Jezus God is. Hij is niet God, Hij is louter de Zoon van God”. Maar zo iemand begrijpt niet wat 
Jezus bedoelde met te zeggen dat Hij de ZOON VAN GOD was. Wanneer in die dagen, toen Jezus 
op aarde was, een persoon zou zeggen: “God is mijn Vader” dan maakte Hij daarmee zichzelf ge-
lijk aan God (Johannes 5:18).  
Toen Jezus beweerde dat Hij de Zoon van God was, vertelde Hij in feite: “Ik en de Vader zijn één” 
(Johannes 10:30) of “de Vader is in Mij en Ik in Hem” (Johannes 10:38).  
Dat is de reden waarom de Joden Jezus wilden doden! In hun ongeloof en boosaardigheid wilden ze 
Hem ter dood brengen! En wat waren Zijn grote misdaden? 1. Hij genas een man op de sabbat  (Jo-
hannes 5:9), en 2. Hij zei dat God Zijn Vader was (Johannes 5:18). 
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4. DE ONEVENAARBARE ZOON VAN GOD 

In Johannes 5:19-30 spreekt Jezus over Zichzelf en Zijn relatie tot de Vader. Het woord ZOON in 
deze verzen komt 10 keer voor, en het woord VADER komt 8 keer voor. In deze verzen leren we 
verschillende bijzondere dingen over de onevenaarbare Zoon van God:  

1. Hij geeft leven (Johannes 5:21). 
Het woord “opwekken” betekent “leven geven”. De Zoon is Degene die leven geeft aan wie Hij wil. 
In Johannes 5:24 leren we dat Hij eeuwig leven geeft aan wie gelooft. Volgens Johannes 5:24 zijn 
er drie dingen die waar zijn voor ieder die gelooft: 

1) Hij heeft eeuwig leven. 
2) Hij zal niet in de verdoemenis komen. 
3) Hij is uit de dood overgegaan in het leven. 

Als u het eerste deel van Johannes 5:24 hebt gedaan – “Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die 
Mij gezonden heeft” – dan zijn deze drie dingen waar voor u! 

2. Hij is de Rechter van alle mensen (Johannes 5:22, 27). 
“De Vader oordeelt niemand, maar heeft heel oordeel aan de Zoon gegeven” (Johannes 5:22). Alle 
mensen zullen op een dag voor Jezus Christus staan, de volmaakte Rechter en de volmaakte Mens. 
Hij is “de Zoon des mensen” (Johannes 5:27). Niemand zal ooit in staat zijn te zeggen: “De Rechter 
weet niet waar wij doorheen gaan als mensen. Hij weet niet wat het is in onze schoenen te staan!” 
Nee, de Rechter is de ZOON DES MENSEN! Hij was een echt mens zoals wij. Geen mens is beter 
gekwalificeerd als de RECHTER van alle mensen. 

3. Hij moet geëerd worden zoals Zijn Vader geëerd wordt (Johannes 5:23).  
De Vader en de Zoon moeten beiden geëerd worden! Wat als een persoon zegt: “Ik geloof in God 
de Vader, maar ik geloof niet in Jezus”? Deze persoon eert de Zoon niet. Hij die de Zoon niet eert, 
eert ook de Vader niet (Johannes 5:23). Als u wilt nagaan wat een persoon denkt over God (de Va-
der), vraag hem dan wat hij denkt over Jezus Christus! 

4. Hij heeft de macht om de doden op te wekken op de opstandingsdag (Johannes 5:28-29).  
Om mensen uit hun graven te brengen zijn wij machteloos en hulpeloos, maar wanneer de mensen 
in de graven Christus’ stem zullen horen, zo zegt de Bijbel, dan zullen zij eruitgaan. 
Jezus noemt hier twee opstandingen: 1. de opstanding ten leven (dit is voor de geredde mensen); 2. 
de opstanding ter verdoemenis (dit is voor de ongeredde mensen). 
  

5. DE VELE GETUIGEN DIE NAAR JEZUS WIJZEN 
In Deuteronomium 19:15 lezen we: “Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van 
drie getuigen staat de zaak vast”. Was Jezus Christus werkelijk de Zoon van God? Jezus had ver-
schillende getuigen die wezen op het feit dat Hij precies was als wie Hij zei dat Hij was! We leren 
over deze getuigen in Johannes 5:31-47: 

a. Johannes de Doper (Johannes 5:31-35). 
Johannes de Doper wees duidelijk naar Jezus, zoals we reeds bestudeerd hebben. Johannes was een 
ware getuige (Johannes 5:33). “Hij was de brandende en lichtgevende lamp” (Johannes 5:35). 

b. De werken van Jezus (Johannes 5:36). 
Het veranderen van water in wijn, de genezing van de zoon van de hoveling, de genezing van de 
verlamde man – al deze wonderen wezen duidelijk op het feit dat Jezus Christus niemand anders 
was dan de Zoon van God. 
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c. De Vader (Johannes 5:37-38). 
“En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd” (Johannes 5:37). God, de 
Vader, was ook een getuige die op Christus wees. Maar de Joden geloofden niet Degene die de Va-
der zond (Johannes 5:38). God zond Zijn geliefde Zoon in de wereld, maar de meeste mensen ver-
wierpen Hem en “hebben Hem niet aangenomen” (Johannes 1:11). 

d. De Schriften (Johannes 5:39-44). 
Jezus vertelde deze Joden: “U onderzoekt de Schriften” (Johannes 5:39) omdat de Schriften een 
volgende getuige zijn die duidelijk op Christus wijzen. De Joden hadden de oudtestamentische 
Schriften (de 39 boeken) en in deze boeken beloofde God dat Hij de Messias zou zenden. De oud-
testamentische boeken wezen duidelijk op Christus (zie Lukas 24:27, 44), maar de Joden bleven 
Hem afwijzen toen Hij in de wereld kwam: “En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt” 
(Johannes 5:40). Christus was bereid hen LEVEN te geven maar zij waren onwillig om tot Hem te 
komen! Vergelijk 1 Timotheüs 2:4 waar we leren dat God wil dat alle mensen worden gered. Als 
een persoon weigert om naar Hem te komen, dan kan deze persoon geen leven hebben (zie Johan-
nes 14:6; 17:3; 20:31). “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet  aan” 
(Johannes 5:43). 

e. Mozes (Johannes 5:45-47). 
De Joden kenden geen man die groter was dan Mozes. Hij was de grote wetgever en de man die de 
kinderen van Israël uit Egypte leidde. Mozes was eveneens een GETUIGE die naar Christus wees 
want Mozes “heeft over Mij geschreven” (Johannes 5:46). Mozes schreef de eerste 5 boeken van de 
Bijbel en deze boeken wezen duidelijk naar Jezus Christus. Bijvoorbeeld, in Deuteronomium 18:15-
19 schreef Mozes over de grote profeet die zou komen. Deze Profeet was niemand anders dan Jezus 
Christus.  
DAAROM, zij die Jezus Christus afwijzen moeten ook... 

l.  Johannes de Doper en zijn bediening afwijzen 
2.  de wonderen negeren die Jezus deed 

3.  het getuigenis van God, de Vader, afwijzen en Zijn Woord 
4.  de oudtestamentische Geschriften afwijzen 

5. weigeren te geloven wat Mozes schreef 

Hoe staat het met u? Jezus Christus is het WATER DES LEVENS! Hij wil u LEVEN geven! Hij 
wil ervoor zorgen dat u nooit meer geestelijk dorstig zult zijn! Bent u tot Hem gekomen, of weigert 
u tot Hem te komen (zie Johannes 5:40)? 
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