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Leesrooster  
Als voorbereiding op de studie over Johannes kan onderstaand leesrooster gebruikt worden. Er horen 
verwerkingsvragen bij. Lees deze vragen voorafgaand aan het groepje dagen en maak ze daarna. De A-vragen zijn 
vooral bedoeld om een overzicht te krijgen en de B-vragen vooral om de boodschap persoonlijk toe te passen. 
  
 De Zoon van God wordt mens  

 1 1:1 – 1:34 

 2 1:35 – 2:25 

Johannes begint zijn evangelie in de hemel bij God en beschrijft dat God in de Heer 
Jezus mens is geworden. De heerlijkheid van de Heer Jezus is een belangrijk thema. 
A. Welke kenmerken van de heerlijkheid van de Heer Jezus noemt Johannes (1:14)? 
B. Wat betekenen deze kenmerken voor jou persoonlijk? Wat vraagt de heerlijkheid 

van de Heer Jezus van jou (2:11)? 

 De Zoon van God ontmoet mensen 

 3 3:1 – 3:36 

 4 4:1 – 4:45 

Een ander thema bij Johannes is dat mensen door in de Heer Jezus te geloven een 
geweldig geschenk ontvangen. 
A. Welk geschenk is dat (3:15-16)?  
B. Lees alvast 17:3. Wat is de inhoud van dit geschenk volgens dit vers precies? 

Beschrijf wat dit voor jou persoonlijk betekent. 

 De Zoon van God toont in woord en daad Wie Hij is  

 5 4:46 – 5:47 

 6 6:1 – 6:71 

 7 7:1 – 7:53 

 8 8:1 – 8:59 

 9 9:1 – 9:41 

 10 10:1 – 10:42 

 11 11:1 – 11:57 

In dit evangelie doet de Heer Jezus zeven keer een ‘Ik ben’-uitspraak. In deze serie 
hoofdstukken staan er vijf van. Bij iedere ‘Ik ben’-uitspraak geeft de Heer Jezus een 
praktische opdracht, iets wat wij moeten doen. 
A. Vul onderstaand schema in. 
 

Ik ben… Praktische opdracht 
(6:35) (6:27-29, 35) 
(8:12) (8:12) 
(10:7) (10:9) 

(10:11) (10:16) 
(11:25) (11:25-26) 

 
B. Beschrijf wat deze praktische opdrachten in jouw leven betekenen. 
 

 De intimiteit van de Zoon van God met Zijn Vader en Zijn leerlingen 

 12 12:1 – 12:50 

 13 13:1 – 13:38 

 14 14:1 – 14:31 

 15 15:1 – 15:27 

 16 16:1 - 16:33 

 17 17:1 – 17:26 

In hoofdstuk 12 begint de zogenaamde ‘lijdensweek’. De Heer Jezus spreekt over Zijn 
aanstaande lijden en sterven. Op de avond voor Zijn gevangenneming heeft de Heer 
Jezus een intiem gesprek met Zijn discipelen (hoofdstuk 13-16) en met Zijn Vader 
(hoofdstuk 17). Het centrale thema in deze hoofdstukken is ‘liefde’ en ‘liefhebben’. 
A. Waaruit moet onze liefde voor de Heer Jezus blijken (14:15, 21-24; 15:10)? 
B. Heb jij liefde voor de Heer Jezus? Geef concrete voorbeelden waaruit dat blijkt in 

jouw leven.  

 De Zoon van God lijdt, sterft en staat op uit de dood 

 18 18:1 – 19:16 

 19 19:17 – 19:42 

 20 20:1 – 20:31 

 21 21:1 – 21:25 

In het evangelie volgens Johannes wordt een aantal keer gezegd dat de Heer Jezus door 
God de Vader gezonden is.  
A. Lees 20:21 (zie ook 17:18). Omdat de Heer Jezus door de Vader in de wereld is 

gezonden, geldt er voor ons ook een opdracht. Welke opdracht is dat? 
B. Wat betekent het concreet in jouw leven dat dit ook voor jou geldt? Geef 

voorbeelden hoe jij dit ervaart. 

 


