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1

Johannes 16
De beste oplossing
7

8

Werkelijk, het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de
Pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem
jullie zenden.
Wanneer Hij komt zal Hij de wereld duidelijk maken wat 
zonde, gerechtigheid en oordeel is:
9

zonde – dat ze niet in Mij geloven,

10

gerechtigheid – dat Ik naar de Vader ga en jullie Me niet meer zien,

11

oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.
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Johannes 16
De discipelen kunnen het niet allemaal bevatten
12

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet
verdragen.

13

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen
naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij
zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

14

Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren.

15

Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij
alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.
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Johannes 16
Vragen in Jezus naam
22

Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn,
en niemand zal je je vreugde afnemen.
23 Dan hoeven jullie Mij niets meer te vragen. Maar Ik verzeker jullie:
Wat je de Vader ook vraagt in Mijn naam – Hij zal het je geven.
24

Tot nu toe hebben jullie niets in Mijn naam gevraagd, maar vraag het
en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
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Johannes 16
Vragen in Jezus naam
25

Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat Ik niet
meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel.

26

Als je dan iets vraagt in Mijn naam, hoef Ik het niet meer namens jullie
aan de Vader te vragen,

27

want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie Mij liefhebben en geloven
dat Ik van God ben gekomen.

28

Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen,
nu verlaat Ik de wereld weer en ga Ik terug naar de Vader.’
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Johannes 16
De discipelen snappen het eindelijk
29

Toen zeiden de leerlingen: ‘Ja, nu spreekt u rechtstreeks en niet in
beelden.
30 Nu begrijpen we dat U alles weet en dat niemand U iets hoeft te
vragen, nu geloven we dat U van God bent gekomen.’

Een waarschuwing
31

Jezus vroeg: ‘Nu geloven jullie?
32 Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden,
dat ieder zijn eigen weg gaat en Mij alleen achterlaat. Maar Ik ben niet
alleen, want de Vader is bij Mij.
33 Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar
te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld
overwonnen.’
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Psalm 91

– Gods bescherming in gevaren

11

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat.

12

Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen.

13

Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen.

14

‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam
vertrouwd is.
15 Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen,
16 je

overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’
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