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Johannes 12

23 Maar Jezus antwoordde hen en zei: 
het uur is gekomen 

dat de zoon van de mens
verheerlijkt zou worden.

= de Ben Adam,
= degene onder wiens voeten 
heel de wereld zal worden gesteld (Ps.8)

in de 3e persoon aangesproken
(schept afstand - nu nog niet)



Johannes 12

24 Amen, amen, ik zeg tegen jullie, 
indien de zaadkorrel van het graan 
niet valt in de aarde en zou sterven, 

blijft hij alleen. 
Maar indien hij zou sterven, 
brengt hij veel vrucht voort.



Johannes 12

31 Nu is een oordeel van deze wereld. 
Nu zal de overste van de wereld 

buiten geworpen worden.

niet: over (zie NBG51)
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Johannes 12

31 Nu is een oordeel van deze wereld. 
Nu zal de overste van de wereld

buiten geworpen worden.

= gedood buiten Jeruzalems poorten



Johannes 12

32 En ik, als ik vanuit de aarde
verhoogd zou worden, 

zal ik allen tot mij trekken.

= het graf
de zaadkorrel in de aarde (:24)



Johannes 12

32 En ik, als ik vanuit de aarde
verhoogd zou worden, 

zal ik allen tot mij trekken.

nadat de wereld hem buitengeworpen 
(en vernederd) heeft

verhoogd = opgewekt & in de hemel 
(vergl. 3:14)



Johannes 12

32 En ik, als ik vanuit de aarde 
verhoogd zou worden, 

zal ik allen tot mij trekken.

in steeds wijdere cirkels
▪ de ekklesia nu

▪ Israëls straks
▪ de volkeren

▪ ieder creatuur



Johannes 12

33 Dit nu zei hij om aan te duiden 
welke dood hij op het punt stond te sterven.

nl. door....
• "oordeel van de wereld"
• "buitengeworpen"





Johannes 14

30 Niet veel zal ik meer met jullie spreken 
want de overste van de wereld komt 

en in mij heeft ze niets, 

= de wereld



Johannes 14

30 Niet veel zal ik meer met jullie spreken 
want de overste van de wereld komt 
en in mij heeft ze (=de wereld) niets,

31 maar de wereld zou weten 
dat ik de Vader liefheb 

en zó doe 
zoals de Vader mij gebiedt...





Johannes 16

8 en als hij komt, 
zal hij de wereld ontmaskeren 

omtrent zonde 
en omtrent rechtvaardigheid 

en omtrent oordeel;

= de geest der waarheid; 
14:16,17



Johannes 16
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Johannes 16

9 omtrent zonde 
omdat zij niet in mij geloven;
10 omtrent rechtvaardigheid 

omdat ik naar de naar de Vader toe ga 
en jullie mij niet langer aanschouwen;



Johannes 16

11 maar omtrent oordeel 
omdat de overste van deze wereld geoordeeld is.

nl. buitengeworpen; 12:31
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conclusies...

1. "de overste van de wereld" is "de Ben Adam";
2. de wereld vond in hem niets, veroordeelde hem 

en wierp hem buiten;
3. maar God verhoogde hem "vanuit de aarde";
4. nu is hij reeds "gekroond met eer en heerlijkheid";
5. en zal straks de aarde aan zich onderwerpen;
6. en maken tot een hof en...
7. heel de mensheid tot haar bestemming brengen! 


