Module over Johannes 13-17
Afscheid op de vooravond op het Pascha
In deze module staan we stil bij een aantal hoofdstukken uit het bijbelboek Johannes; de
hoofdstukken13 t/m 17. We gebruiken hierbij het boek van Henk Binnendijk: ‘Zwak is machtig’.
Ook gebruiken we het bijbelcommentaar van dr. P.H.R. van Houwelingen: “Johannes – het
evangelie van het Woord’. Daarna geven we nog een aantal andere literatuurverwijzingen. Per
bijbelhoofdstuk volgt nog een aantal muzikale suggesties

Johannes 13 t/m 17 – pagina 263 t/m 286

Afscheid op de vooravond van het Pascha
(Johannes 13 t/m 17) – pagina 272 t/m 346

Boek van Henk Binnendijk
https://www.marktplaats.nl/a/boeken/godsdienst-en-theologie/m1673084296-zwak-is-machtighenk-binnendijk.html

Commentaar van P.H.R. van Houwelingen
http://www.vanstockum.nl/boeken/theologie-algemeen/bijbelwetenschappen/nl/johannes-phr-vanhouwelingen-9789024260980/

Inleiding op de hoofdstukken 13 t/m 17
De hoofdstukken 13-17 uit Johannes’ evangelie staan helemaal in het teken van het naderende
afscheid. Jezus gaat vertrekken naar de hemel, zijn leerlingen op aarde achterlatend. Bij het
afscheidsmaal ter gelegenheid van het Pascha (13:1-30) is een serie tafelgesprekken genoteerd,
afscheidsdialogen tussen Jezus en de discipelen (13:31-14:31). Na afloop van de maaltijd spreekt Hij
zijn verdere afscheidswoorden, gericht tot de leerlingen die in de wereld achterblijven (15:1-16:33).
Later volgt ook zijn afscheidsgebed, gericht tot de Vader die gereed staat Hem in de hemelse
heerlijkheid te ontvangen (17:1-26)
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We verdelen de stof van deze hoofdstukken over vijf bijeenkomsten
1e bijeenkomst

e

2 bijeenkomst

3e bijeenkomst
Afscheidswoorden
onderweg

4e bijeenkomst

5e bijeenkomst

Johannes 13
Het afscheidsmaal (Johannes 13:1-30)
Voetwassing als toppunt van liefde (Johannes 13:1-17)
De verrader ontmaskerd (Johannes 13:18-30)
Afscheidsdialogen aan tafel (Johannes 13:31 – 14:31)
De Verheerlijkte geeft een liefdegebod (Johannes 13:31-35)
Henk Binnendijk – ‘En het was nacht’ - p. 263 t/m 268
Johannes 14
Jezus gaat vertrekken (Johannes 13:36-14:4)
Jezus is de enige weg (Johannes 14:5-7)
Jezus is de verbinding met de Vader (Johannes 14:8-21)
Jezus laat zijn vrede achter (Johannes 14:22-29)
Henk Binnendijk – ‘Een nieuwe verblijfplaats’ – p. 269 t/m 273
Johannes 15
Johannes is Gods vruchtbare wijnstok (Johannes 15:1-17)
Het raadsel van de onverdiende vijandschap (Johannes 15:18 – 16:4a)
Henk Binnendijk – ‘Waar het God om gaat’ – p. 274 t/m 278
Johannes 16
De helpende Geest (Johannes 16:4b-15)
Verdriet, vreugde en vrede (Johannes 16:16-33)
Henk Binnendijk – ‘Het is beter voor u’ – p. 279 t/m 282
Johannes 17
Het afscheidsgebed (Johannes 17:1-26)
Jezus Christus bidt voor zichzelf (Johannes 17:1-8)
Jezus Christus bidt voor zijn leerlingen (Johannes 17:9-19)
Jezus Christus bidt voor alle gelovigen (Johannes 17:20-26
Henk Binnendijk – Vader – p. 283 t/m 286

Kerkliedwiki
Op www.kerkliedwiki.nl staan enkele tientallen liederen die goed passen bij de hoofdstukken 13 t/m
17 van het evangelie naar de beschrijving van Johannes.
Klik hier

Muziek en filmfragmenten bij Johannes 13-17
Johannes 13
1). De voetwassing (Johannes 13 – filmfragment)
https://www.youtube.com/watch?v=5QHzbdf0V5A
2). Ik wil jou van harte dienen (Johannes 13)
https://www.youtube.com/watch?v=zF6z6XD_cN4 en
https://www.youtube.com/watch?v=XENaelezpbA
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3). Jezus wast de voeten van zijn discipelen – Henkie show (Johannes 13)
https://www.youtube.com/watch?v=hH5ggH0j1lo
4). Jezus wast de voeten van zijn discipelen – bijbelbasics Paasproject 2021 (Johannes 13)
https://www.youtube.com/watch?v=XcoP1R151Lo
5). Nu legt gij in de Paaszaal – Dirk Zwart – paasoratorium
https://www.youtube.com/watch?v=Wgb1HKQKNt8

Johannes 14
1). In my Father’s house – koor Jigdaljahy (Johannes 14)
https://www.youtube.com/watch?v=ASrqr076weU&list=RDASrqr076weU&start_radio=1 en
https://www.youtube.com/watch?v=2x85pgTfE3c
2). Blind man stood on the road and he cried (Johannes 14:6)
https://www.youtube.com/watch?v=2nN64llwTE4
3). I am the way, the truth and the life (Johannes 14:6)
https://www.youtube.com/watch?v=9Fvwd9Y6xlg
4). Achter U aan – Het duurt niet lang, zegt Jezus, of ik moet hier vandaan
https://www.youtube.com/watch?v=lDq-_qfsIKw
5). Ik ben de wijnstok – GKB 63 – samenzang (Johannes 14)
https://www.youtube.com/watch?v=PMLrQiT14ow

Johannes 15
1). De ware wijnstok – Elly en Rikkert (Johannes 15)
https://www.youtube.com/watch?v=ldh6lszzjjE
2). Jezus is de ware wijnstok en zijn Vader is de Landman (Johannes 15)
https://www.youtube.com/watch?v=7ju2l92lHDc
3). Ik ben de ware wijnstok (Johannes 15:1)
https://www.youtube.com/watch?v=fTEwRRkcBkM
4). Laat me in u blijven, groeien, bloeien (Johannes 15) - Samenzang
https://www.youtube.com/watch?v=SxWdPMzZRco en
https://www.youtube.com/watch?v=2xahaAc21YE
5). Vrucht dragen – Nederland zingt
https://www.youtube.com/watch?v=3Wl_y5om5Pk
6). De wijnstok en de rank – Mission Grace (Johannes 15)
https://www.youtube.com/watch?v=5hwO35QQsf8
7). Ik ben de wijnstok – E&R 78 – (Johannes 15)
https://www.youtube.com/watch?v=CwjsY78Qvyk
8). Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt – Opwekking 51 (Johannes 15)
https://www.youtube.com/watch?v=qVboQhzaG58 en
https://www.youtube.com/watch?v=adPsiusq6NY&list=RDadPsiusq6NY&start_radio=1
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Literatuur
1). Het Hogepriesterlijk gebed – verklaring
Auteur: Maarten Luther
https://www.hertog.nl/artikel/9789033130335/Het-Hogepriesterlijkgebed/#:~:text=Te%20midden%20van%20de%20vele%20geschriften%20die%20Luther,heerlijkheid%
20en%20ware%20wijsheid%20is%20erin%20te%20vinden.
2). 90 days in John 14-17, Romans and James
Auteurs: Tim Keller en Sam Allberry
https://www.amazon.com/Days-John-14-17-Romans-James-ebook/dp/B01MU1LQE3
3). De Heilige Geest als Trooster (Johannes 14-16)
Auteur: dr. W. van ’t Spijker
https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/pastoraat/de-heilige-geest-als-trooster/
4). Gespitst op het komende Pinksterfeest – vertaling en verklaring
Auteur: prof. D. Holwerda
https://www.bol.com/nl/p/gespitst-op-het-komende-pinksterfeest/1001004006184381/
5). Johannes voor iedereen
Auteur: Tom Wright
https://www.gospel.nl/johannes-voor-iedereen-2.html
6). Jezus beter leren kennen – Bijbelstudies over de negen tekenen in het Johannesevangelie
Auteur: Martin van Veelen
https://www.royaljongbloed.com/nl/product/kringserie-jezus-beter-leren-kennen/
7). Ik zocht Allah en vond Jezus
Auteur: Nabeel Qureshi
In dit boek besteedt hij ook enkele hoofdstukken aan het bijbelboek Johannes
https://evangelie-moslims.nl/product/overig/nabeel-qureshi-ik-zocht-allah-en-vond-jezus-en-allahof-jezus/
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