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“Het hogepriesterlijk gebed” – Johannes 17:1-26 

17:1-3 =>Jezus spreekt tegen Zijn Vader en Hij zegt: Vader, het uur 

is gekomen!                                                                                                 

Jezus heeft de macht om eeuwig leven te geven aan allen, die God de 

Vader Hem geschonken heeft. Jezus legt uit wat dit eeuwige leven 

inhoudt! (Vers 3) “Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de 

enige waarachtige God en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.” 

17:4 =>”Ik heb het werk volbracht, dat U Mij gegeven hebt om 

te doen”, zegt Jezus. 

Jes.53:1-12 =>Jezus heeft onze ziekten op Zich genomen en onze 

smarten gedragen. (53:4)                                                                                

Jezus heeft geleden aan het kruis en door Zijn lijden krijgen wij 

verzoening. (53:5-9)                                                                               

Jezus heeft onze ongerechtigheden gedragen. Hij heeft Zijn ziel 

uitgestort in de dood, onze zonden gedragen en voor de overtreders 

gebeden. (53:10-12)                                                                             

Fil.2:5-11 =>Jezus heeft Zichzelf vernederd en is gehoorzaam 

geworden, tot de dood, ja tot de kruisdood.                                                 

Opdat elke knie zich zal buigen in de Naam van Jezus.                                     

Opdat elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot 

heerlijkheid van God de Vader. 

17:6-8 =>Wauw! De mensen, die God de Vader aan Zijn Zoon gegeven 

heeft komen uit de wereld! Denk aan ons jaarthema.                                          

Jezus heeft Gods Naam aan hen geopenbaard!                                                       

Zij hebben erkend en geloofd, dat Jezus daadwerkelijk van God is 

uitgegaan en door Zijn Vader gezonden is in de wereld! 

17:11 =>Wauw! Jezus is niet meer in de wereld, maar de mensen zijn 

wel in de wereld! Jezus weet dat zijn taak op aarde is volbracht en dat 

Hij naar Zijn Vader toe gaat.                                                    

Waarachtige Vader, bewaar hen vraagt Jezus. 

17:13-16 => Denk aan ons jaarthema wanneer je o.a. deze verzen 

leest!                                                                                                      

De wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn!             

Let op het volgende zinsdeel.(vers 14)                                                    

Kijk naar de nuance die Jezus maakt!                                                            

Is het niet iets om fier op te zijn?                                                           

zoals Ik niet van de wereld ben, zegt Jezus!                                                         
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Zo mogen wij ook in het leven staan broeders en zusters!! 

Wij leven wel in de wereld, maar wij zijn niet van de wereld! 

Jezus heeft Zijn volgelingen een specifieke opdracht gegeven: 

17:18 =>”Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik 

hen in de wereld gezonden.”                                                 

Joh.20:21=>”Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de 

Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.”                                      

Luk.24:45-49=>”Toen opende Hij hun verstand zodat zij de 

Schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven 

en zo moest de Christus Lijden en uit de doden opstaan op de derde 

dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van 

zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van 

deze dingen getuigen. En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op 

u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de 

hoogte bekleed zult worden.”(Pinksteren–Handelingen hoofdstuk 2)                                                                            

Hand.1:8-9=>”maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, 

Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem 

als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En 

nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het 

zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.”                                                              

17:20-21=>”En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen 

die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één 

zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons 

één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden 

hebt.” 

Wauw! Ons jaarthema door Jezus praktisch gemaakt!                            

Laten wij deze gedachte vasthouden broeders en zusters:                                         

“Wij leven wel in de wereld, maar wij zijn niet van deze wereld!” 

Daarom leven wij anders.                                                          

Verkondig het woord van God in woord en daad, ongeacht wat de 

maatschappij denkt of zegt!                                                                       

God heeft een plan. Hij werkt het uit! Ook in ons leven op aarde!                                                      

Laat jezelf gebruiken als bouwsteen door onze Heere Jezus.                      

Hij is onze Heiland, Bemiddelaar, Voorspreker, Verlosser! 

Lees Zijn Woord en ontdek elke dag opnieuw Gods Waarheid! 

Joh.17:15-16=>”Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de 

wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid. Uw woord is de 

waarheid.” 


