


Samen met Jezus
Het nieuwe jaar in

Jullie zijn mijn vrienden als …
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Samen lezen
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Johannes 15:9-17



Jezus liefde voor ons

30-12-18

7

“9Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook 
Ik u liefgehad; blijf in Mijn  liefde.”



Blijven in Jezus liefde
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“10Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in 
Mijn  liefde blijven, zoals Ik de geboden van 

Mijn Vader in acht genomen heb en in 
Zijn  liefde blijf.”



Jezus blijdschap in ons
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“11Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat 
Mijn blijdschap in u zal blijven en uw 
blijdschap volkomen zal worden.”



Jezus gebod voor ons
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“12Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, 
zoals Ik u liefgehad heb.”



Jezus liefde in de praktijk
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“13Niemand heeft een grotere  liefde dan 
deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft 
voor zijn vrienden.”



Jezus aanbod aan ons

30-12-18

12

“14U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u 
gebied.”



Jezus intimiteit met ons
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“15Ik noem u niet meer dienaren, want een 
dienaar weet niet wat zijn  heer doet, maar 

Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u 
alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, 
bekendgemaakt heb.”



Jezus keuze voor ons
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“16Niet u hebt Mij  uitverkoren, maar Ik heb 
u  uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd 

dat u zou heengaan en vrucht dragen, 
en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u 
ook maar van de Vader vraagt in Mijn 
Naam, Hij u dat geeft.”



Jezus gebod aan ons
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“17Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.”



Hoe kunnen wij vrienden van Jezus zijn?
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“Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is 
het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn 
Vader  liefhebben; en Ik zal hem  liefhebben en Mijzelf 
aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zei 
tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan 
ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus 

antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij 
liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn 
Vader zal hem  liefhebben, en Wij zullen naar hem toe 
komen en bij hem intrek nemen.”

Johannes 14:21-23



Wie kan ons helpen?
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“Maar de Trooster (of helper), de  Heilige  Geest, Die de 
Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles 
onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u 
gezegd heb.”

Johannes 14:26

“Maar wanneer Die komt, de  Geest van de waarheid, zal 
Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet 
vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, 
zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u 
verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit 
het Mijne nemen en het u verkondigen.”

Johannes 16:13-14



Samenvatting
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• Jezus houdt van ons met volmaakte liefde
– Houd jij van Hem?

– Ken je en gehoorzaam je zijn woord?

– Houd je van je broers en zussen?

– Dan zal Zijn blijdschap in je zijn.

• Jezus noemt ons zijn vrienden
– Hij heeft ons alles van de Vader verteld.

– Willen jij je in Zijn woorden verdiepen?

• De Vader zendt ons Zijn Geest tot helper



Uitnodiging
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Samen bidden en vasten

• Dankbaarheid voor 2018

• Heiliging, reiniging en kracht voor 2019

Zaterdag 19 januari

Van 10,00 tot ca 15.30 uur


