
 
 

 

BEGINZIN 

Daar loopt de Heere Jezus met Zijn discipelen. Ze luisteren heel goed naar Hem. Hij vertelt hen over 

Zijn lijden en sterven. Maar als Hij er niet meer is, zal de Heilige Geest komen. 

 

VERTELSCHETS  

‘Als je Mij liefhebt, zo bewaar Mijn geboden.’ De Heere Jezus spreekt deze woorden tot Zijn discipelen 

voordat Hij zal gaan sterven. ‘Ik zal tot Mijn Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven’. Als 

Jezus niet meer op aarde is, zal de Heilige Geest komen.  

 

De Heere Jezus vertelt dat de Heilige Geest altijd bij Zijn discipelen zal blijven. Niet bij de wereld. De 

wereld ziet en kent de Heilige Geest niet. De discipelen kennen de Heilige Geest, omdat ze Jezus 

kennen. Ken jij Jezus? Woont de Heilige Geest in jouw hart? 

 

De Heere Jezus belooft dat Hij weer terug zal komen. De tijd dat Hij zal gaan sterven is dichtbij. Dan 

zullen de ongelovigen Hem niet meer levend zien. Na Zijn opstandig zal de Heere Jezus verschijnen 

aan Zijn discipelen. Dan zullen zij geloven dat Hij God is. De discipelen mogen leven door Christus.  

 

Ken jij dit echte leven, het leven met Christus door het geloof? Nu nog wil God dit leven aan jou geven! 

Christus heeft de prijs voor dit echte leven betaald aan het kruis.  

 

‘Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die heeft Mij lief.’ Weer spreekt de Heere Jezus hierover! Zo 

herken je een kind van God. Hij zal God gehoorzamen en laat daardoor Zijn liefde voor de Heere 

merken.  

 

De Heere Jezus belooft dat Hij Zichzelf zal openbaren aan die mensen die Hem liefhebben. Wat 

betekent openbaren? God laat aan hen zien Wie Hij is. Hij laat merken dat Hij hen kent. Hij geeft wat ze 

nodig hebben: Zijn liefde, kracht, hulp en troost. 

 

Opeens onderbreekt een discipel de Heere Jezus. Het is de discipel Thaddeüs. Hij heeft goed geluisterd 

naar wat de Heere Jezus net vertelde. Maar hij begrijpt het niet helemaal. Daarom stelt Thaddeüs een 

vraag. Ga je ook naar de Heere Jezus toe met je vragen?  

 

Thaddeüs vraagt: ‘Heere, wat bedoelt U? Waarom openbaart U Zich wel aan ons en niet aan de wereld?’  

De Heere Jezus legt uit dat Hij Zich wel bekend maakt aan mensen die Hem liefhebben. Zij bewaren 

Zijn woord. Ze luisteren en doen wat God in Zijn woord zegt. De Heilige Geest woont in hun hart.  

 



 
 

Maar er zijn ook mensen die God niet nodig hebben. Die God niet echt zoeken en niet in Hem willen 

geloven. Deze mensen zullen God dan niet persoonlijk kennen. Bij welke groep mensen hoor jij?  

 

Weer spreekt de Heere Jezus over de komst van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal alles wat Jezus 

heeft gezegd gaan uitleggen. 

 

SLOTZIN  

De Heilige Geest is gekomen en is de beste Uitlegger van de Bijbel. Heb jij deze Uitlegger ook nodig? 

 

GESPREK 

Hoe kunnen wij nu iets vragen aan God? Waarvoor mogen wij bidden? 


