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Samen in gesprek n.a.v. de Bijbelvertelling  
 
 
Bijbelgedeelte: Johannes 18:1-14 – Gevangen genomen – voor Annas  
 
Het is goed om na de Bijbelvertelling er verder over na te denken en samen over te praten. Dat kan 
aan de hand van de onderstaande vragen. Kies de vragen/opdrachten uit die je goed begrijpt. 
(Tussen haakjes staat het niveau van de groep als richtlijn). Een goed gesprek samen toegewenst. 
Bovenal: vraag of de Heere Zijn Woord door Zijn Geest wil zegenen.  
 

 

1. Gevangen genomen  

a. Wie gaan er op weg om de Heere Jezus gevangen te nemen? (5-8) 

b. Bij het Pascha was de Heere Jezus met twaalf discipelen, nu met elf. Wie is er niet bij? (3-4) 

c. Hoe laat de Heere Jezus zien dat Hij macht heeft om de mannen te verslaan, maar dat Hij Zich 
gewillig  gevangen geeft? (5-8) 

d. Hoe verraadt Judas de Heere Jezus? (1-2) 

e. Petrus slaat met het zwaard het oor van Malchus af. Waarom bestraft de Heere Jezus hem? (5-8) 

f. Voor wie gaf de Heere Jezus Zich gevangen? (3-4, 5-8) 

g. De Heere Jezus laat Zich door de mannen binden. Praat er met elkaar over dat ook wij 
gebonden zijn. (1-2, 3-4, 5-8) 

 
2. Zoeken 

a. Welke belangrijke vraag stelt de Heere Jezus twee keer? (3-4, 5-8) 

b. Toen de Heere Jezus zei: Ik ben het, vielen de mannen toen voorover of achterover ter aarde? 
(1-2) 

c. De mannen zochten Jezus, de Nazarener. Zij wilden Hem ter dood brengen. Praat er met elkaar 
over waarom het nodig is dat wij Hem ook zoeken, en dat opdat wij eeuwig zouden leven. (1-2, 
3-4, 5-8) 

d. Wat hebben Judas en de mannen bij zich die de Heere Jezus zoeken? Er worden drie dingen 
genoemd in vers 3. (1-2, 3-4)  

e. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis gaat het ook over het lijden van de Heere Jezus. Lees 
samen artikel 20 en praat er met elkaar over wat er in dit artikel staat. Hoe past dit bij het 
gedeelte uit de vertelling waar de Heere Jezus zeg: Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen 
heengaan? 

 
 

http://www.koc.nu/
mailto:vragen@koc.nu

