
Bijbelstudie Johannes 11:25-26 Kom naar buiten! 
4e Kruiswoord “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” 

 

Lees Johannes 11:1-54 volgens ‘de Zweedse methode’ 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!). Plaats een  wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft . Wat leert deze bespreking jou? 

 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• Ben jij wel eens teleurgesteld in God? Waardoor wordt dit veroorzaakt? 

• Wat herken je in de vraag van Maria en Marta: “Als u hier was geweest, Heer, zou 

mijn broer niet gestorven zijn” (Johannes 11:21 en 32)? 

• Wat heb je nodig om te geloven? Is Gods Woord voldoende? Is zien geloven? 

• Een wonder is in het Nieuwe Testament een “semeion,” een teken. Een illustratie bij 

Jezus’ woorden. Het draait niet om het teken, maar om de tekst, het Woord van God.  

Om die reden komen we Lazarus, de dochter van Jaïrus en de jongeling van Naïn na 

hun opstanding ook niet meer tegen in het Nieuwe Testament. Het draait niet om hen. 

Bij welk woord van Jezus is de opwekking van Lazarus een illustratie, een teken?  

Op welke manier bemoedigt je dit? 

• Jezus is de opstanding, ooit wanneer we sterven. Maar Jezus is ook het leven 

(Johannes 11:25-26). Wat betekent dit concreet? 

• Het 4e kruiswoord gaat over de Godverlatenheid van Christus. Het 

Avondmaalsformulier zegt: “opdat wij nooit meer door Hem verlaten zouden 

worden.” Geloof je dat? Welke troost en welke zekerheid biedt dit? 

• Het kortste Bijbelvers is Johannes 11:35: Jezus weende. 

Wat doet het met jou dat Christus huilt bij het graf van zijn vriend? Wat zegt dat? 

• Reageer op de volgende stelling: “Ontspan. Je hoeft niet alles uit dit leven te halen 

wat erin zit, want het is geen 5 voor 12, maar 5 voor 5 in de morgen. De eeuwige dag 

staat op het punt van beginnen.”      © Reinier Kramer | 2021 


