
HANDOUT zondag 8 november 2020

Programma:  
1. Begin met gebed.  
2. Kijk de video 
3. Lees samen Johannes 1. 
4. Bepreek de vragen. 
5. Doe wat leuks samen (eten, wandelen, een spel etc). 

Vragen bij de video en Johannes hoofdstuk één

Foppe vertelt over de wegen op de hei met allerlei ‘indrukken’ en sporen. Ook de here 
Jezus liet een spoor achter, waardoor we Hem kunnen volgen. Dit jaar gaan we het 
getuigenis van Johannes lezen. Dat getuigenis is als een spoor waardoor we Jezus 
leren kennen en Hem kunnen volgen. Lees samen Johannes hoofdstuk één een keer 
hardop door.   

1. Wie getuigen er in het eerste hoofdstuk allemaal over Jezus? (het zijn er tenminste 5) 
2. Wat is het getuigenis van Johannes de doper over Jezus? 

1. in vers  7-9? 
2. in vers 15? 
3. in vers 29-34 en 36? 

3. Wat is het getuigenis van Johannes de doper over zichzelf? (vers 19-27) 
4. Wat is het getuigenis van de Geest? (vers 34) 
5. Wat is het getuigenis van Simon (vers 42) en Filippus (vers 46)? 
6. Als je Jezus ontmoet heeft Hij ook iets over jou te zeggen. Wat is het getuigenis van 

Jezus over Simon (vers 43) en Nathanael (vers 48)?  
7. Welke belofte geeft Jezus Nathanael? (vers 51-52)  
8. Wat is voor een praktisch moment om het eerste hoofdstuk van Johannes nog een 

keer rustig door te lezen? Deel eens met elkaar hoe je aantekeningen maakt bij het 
lezen van de bijbel.  

Kijken, luisteren en lezen:  
De Bijbel is bedoeld om samen, aan elkaar voor te lezen, zodat je de woorden hoort. 
Door de boekdrukkunst kreeg iedereen een eigen -persoonlijke- bijbel, en werd het 
lezen iets individueels. Toch is het veel rijker om elkaar voor te lezen en de woorden 
samen te bespreken. Dat lees je bijvoorbeeld in 1 Tim 3:13 of de woorden uit Jozua 1:8.  

TIP 1. Je kunt hoofdstuk een ook terug kijken in de verfilming:  The gospel of John, met 
Nederlands ondertiteling.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z38HW9a7_OM&list=PLHvce-kc-

VIDEO LINK
https://vimeo.com/user124726560

https://www.youtube.com/watch?v=Z38HW9a7_OM&list=PLHvce-kc-eatkBglrq4sZQIIDv_a3-DlT
https://vimeo.com/user124726560
https://vimeo.com/user124726560
https://www.youtube.com/watch?v=Z38HW9a7_OM&list=PLHvce-kc-eatkBglrq4sZQIIDv_a3-DlT
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