
17 oktober 2019
Bodegraven

'het hogepriesterlijk gebed' (I)

Johannes 17:1-13



terugblik:



• Johannes 13 en 14
▪ gesprekken in de opperzaal (13:1)

• Johannes 15 t/m 16
▪ gesprekken buiten de opperzaal (14:31)

• Johannes 17: 
▪ de stad verlatend (18:1)

"Terwijl hij deze dingen zei, ging hij uit
met zijn discipelen naar de overzijde van 
de winterbeek Kidron, waar ook een tuin 
was die hij met zijn discipelen binnenging." 



inleiding Johannes 17

❑ bekend als 'het hogepriesterlijke gebed'
▪ term staat niet in de Bijbel
▪ de Heer draagt als een hogepriester de zijnen 

op bij zijn Vader



inleiding Johannes 17

❑ bekend als 'het hogepriesterlijke gebed'
▪ term staat niet in de Bijbel
▪ de Heer draagt als een hogepriester de zijnen 

op bij zijn Vader

❑ uitgesproken terwijl hij de stad verliet en naar de 
Olijfberg vertrok
▪ type van de tegenwoordige tijd waarin de

Heer "buiten de legerplaats" is





1  Deze dingen sprak Jezus en hij hief zijn ogen tot in de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon opdat
de Zoon U zou verheerlijken.
2  Zoals U hem volmacht gegeven hebt over alle vlees om aan alles wat U hem gegeven hebt, hij aan hen zou geven: 
aeonisch leven.
3  Dit nu is het aeonische leven, opdat zij U zouden kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u afvaardigt.
4  Ik verheerlijk U op de aarde, voleindigend het werk dat U mij gegeven hebt om te doen.
5  En nu, verheerlijk mij, U, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid die ik had vóór de wereld was, bij U.

6  Ik openbaarde uw naam aan de mensen die U mij gegeven hebt uit de wereld. Zij waren voor U en U hebt hen aan 
mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard. 
7  Zij weten dat alles wat U aan mij hebt gegeven, van U is,
8  want de uitspraken die U aan mij hebt gegeven, heb ik aan hen gegeven en zij hebben ze ontvangen en weten 
waarlijk, dat ik van bij U uitging en zij geloofden dat U mij afvaardigde. 
9  Omtrent hen vraag ik, niet omtrent de wereld vraag ik, maar omtrent hen die U aan mij hebt gegeven, want ze zijn 
voor U.  
10  En al het mijne is het uwe en het uwe het mijne en ik ben verheerlijkt in hen. 
11  Ik ben niet meer in de wereld en zij zijn in de wereld en ik kom tot U Vader, Heilige. Bewaar hen in uw naam die U 
aan mij hebt gegeven, opdat zij één zijn zoals wij.

12  Toen ik met hen was in de wereld, bewaarde ik hen in uw naam, die U aan mij hebt gegeven en ik 
behoedde hen en niemand uit hen ging verloren dan de zoon van de ondergang, opdat de Schrift zou worden 
vervuld. 
13  Maar nu kom ik tot U en spreek deze dingen in de wereld opdat zij mijn vreugde in zichzelf vervuld mogen 
hebben.
14  Ik heb hen uw woord gegeven en de wereld haat hen omdat zij niet uit de wereld zijn, zoals ik niet uit de 
wereld ben. 
15  Ik vraag niet dat U hen zou wegnemen uit de wereld  maar dat U hen zou bewaren uit de boze.
16  Zij zijn niet uit de wereld zoals ik niet uit de wereld ben.
17  Heilig hen in de waarheid, uw woord is waarheid. 
18  Zoals U mij afvaardigde in de wereld, zó vaardig ook ik hen af in de wereld.
19  En ten behoeve van hen heilig ik mijzelf opdat ook zij geheiligd zouden zijn in waarheid.

20  Maar niet alleen omtrent dezen vraag ik, maar ook omtrent hen die door hun woord in mij geloven,
21  opdat zij allen één zouden zijn zoals U Vader in mij en ik in U, opdat ook zij in ons zouden zijn, opdat de wereld 
zou geloven dat U mij afvaardigde.
22  En de heerlijkheid die U mij hebt gegeven, heb ik hen gegeven opdat zij één zouden zijn, zoals wij één zijn,
23  ik in hen en U in mij, opdat zij volmaakt tot één gemaakt zijn, opdat de wereld zou weten dat U mij afvaardigde en 
U hen liefhebt zoals U mij liefhebt.

24  Vader, wat U aan mij hebt gegeven; ik wil dat waar ik ook ben ook zij zouden zijn met mij opdat zij mijn heerlijkheid 
zouden aanschouwen, die U aan mij hebt gegeven want U had mij lief vóór de nederwerping der wereld.
25  Vader, Rechtvaardige! Ook de wereld kende U niet maar ik ken U en dezen weten dat U mij afvaardigde.
26  En ik maakte uw naam aan hen bekend en ik zal hem bekend maken opdat de liefde waarmee U mij liefhebt onder hen 
zou zijn en ik onder hen.
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Johannes 17

1 Deze dingen sprak Jezus 
en hij hief zijn ogen tot in de hemel en zei: 
Vader, het uur is gekomen. 
Verheerlijk uw Zoon 
opdat de Zoon U zou verheerlijken.

kenmerkende gebedshouding:
• Joh.11:41; Ps.121:1; 123:1



Johannes 17

1 Deze dingen sprak Jezus 
en hij hief zijn ogen tot in de hemel en zei:
Vader, het uur is gekomen. 
Verheerlijk uw Zoon 
opdat de Zoon U zou verheerlijken.

aanvankelijk: 
"zijn uur nog niet gekomen"; 7:30; 8:20

de laatste dag(en):
"de ure is gekomen"; 12:23; 13:1; 16:32



Johannes 17

1 Deze dingen sprak Jezus 
en hij hief zijn ogen tot in de hemel en zei:
Vader, het uur is gekomen.
Verheerlijk uw Zoon
opdat de Zoon U zou verheerlijken.

> door bekroning met eer en heerlijkheid
= opstanding en verhoging



Johannes 17

2 Zoals U hem volmacht gegeven hebt 
over alle vlees
om aan alles wat U hem gegeven hebt,
hij aan hen zou geven: aeonisch leven. 

zoals in 3:35; Mat.11:27; 28:18



Johannes 17

2 Zoals U hem volmacht gegeven hebt 
over alle vlees
om aan alles wat U hem gegeven hebt,
hij aan hen zou geven: aeonisch leven  

nl. degenen die geloven:
het leven van de komende aeon



Johannes 17

3 Dit nu is het aeonische leven, 
opdat zij U zouden kennen, 
de enige waarachtige God 
en Jezus Christus die u afvaardigt.

geen definitie van het aeonische leven
maar de doelstelling ervan



Johannes 17

3 Dit nu is het aeonische leven, 
opdat zij U zouden kennen, 
de enige waarachtige God
en Jezus Christus die u afvaardigt.

de grote alles beheersende waarheid in de 
toekomende aeon (Jes.11:9):

... de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, 
zoals de wateren de bodem der zee bedekken.



Judas:25
Aan de enige God, onze Redder, zij door Jezus 
Christus, de Heer van ons, heerlijkheid, majesteit, 
kracht en autoriteit voor heel de aeon, en nu en 
tot in al de aeonen. Amen.

1Tim.1:16
De Koning van de aeonen nu, de onvergankelijke, 
onzienlijke, enige God zij eer en heerlijkheid tot in 
de aeonen van de aeonen, amen!



Johannes 17

4 Ik verheerlijk U op de aarde, 
voleindigend het werk
dat U mij gegeven hebt om te doen.

en op deze datum (14 Nisan) "als een 
lam ten slachting te worden geleid"



Johannes 17

5 En nu, verheerlijk mij, U, Vader, 
bij Uzelf met de heerlijkheid 
die ik had vóór de wereld was, bij U. 

waarom verheerlijkt worden als hij die 
heerlijkheid reeds had?
• = bij GOD stond de heerlijkheid die 

de Zoon zou ontvangen reeds vast 
"vóór de wereld was"

• verwijst niet naar voorbestaan maar 
naar voorbestemming



Johannes 17

6 Ik openbaarde uw naam
aan de mensen die U mij gegeven hebt 
uit de wereld...

niet slechts een paar letters maar de 
betekenis, heerlijkheid ervan
• een goede/slechte naam hebben
• Spr.22:1; Pred.7:1



Johannes 17

6 ... Zij waren voor U 
en U hebt hen aan mij gegeven
en zij hebben uw woord bewaard. 

Jezus' waardering van de discipelen 
was gelegen in het feit dat hij hen als 
een Godsgeschenk waardeerde 



Johannes 17

7 Zij weten 
dat alles wat U aan mij hebt gegeven, 
van U is,

nl. de uitspraken/ woorden >



Johannes 17

8 want de uitspraken 
die U aan mij hebt gegeven, 
heb ik aan hen gegeven 
en zij hebben ze ontvangen... 



Johannes 17

8 ... en weten waarlijk, 
dat ik van bij U uitging 
en zij geloofden dat U mij afvaardigde. 



Johannes 17

9 Omtrent hen vraag ik, 
niet omtrent de wereld vraag ik, 
maar omtrent hen 
die U aan mij hebt gegeven, 
want ze zijn voor U.  

dat is een later programma-onderdeel:
Psalm 2:8

"Vraag van Mij (=JAHWEH) 
en Ik geef jou (=de Messias) 
natiën tot je lotbezit, 
de einden van de aarde tot je bezitting."



Johannes 17

9 Omtrent hen vraag ik, 
niet omtrent de wereld vraag ik,
maar omtrent hen 
die U aan mij hebt gegeven, 
want ze zijn voor U.  



Johannes 17

10 En al het mijne is het uwe 
en het uwe het mijne 
en ik ben verheerlijkt in hen.

= mijn heerlijkheid wordt via hen openbaar



Johannes 17

11 Ik ben niet meer in de wereld
en zij zijn in de wereld 
en ik kom tot U Vader, Heilige. 

> wel fysiek maar naar de geest niet meer
als de hogepriester in het heiligdom

vergl. :13
Maar nu kom ik tot U 
en spreek deze dingen in de wereld...



Johannes 17

11 ... Bewaar hen in uw naam 
die U aan mij hebt gegeven, 
opdat zij één zijn zoals wij.

= de discipelen (vergl. :12)



Johannes 17

11 ... Bewaar hen in uw naam 
die U aan mij hebt gegeven,
opdat zij één zijn zoals wij.

= gebed is vervuld!
> het ene getuigenis van de apostelen



Johannes 17

12 Toen ik met hen was in de wereld, 
bewaarde ik hen in uw naam, 
die U aan mij hebt gegeven 
en ik behoedde hen...



Johannes 17

12 ... en niemand uit hen ging verloren
dan de zoon van de ondergang, 
opdat de Schrift zou worden vervuld. 

ging verloren = kwam om
zelfde grondwoord als 'ondergang'/ 'verderf' 



Johannes 17

12 ... en niemand uit hen ging verloren 
dan de zoon van de ondergang, 
opdat de Schrift zou worden vervuld. 

en niet omdat 'er iets mis ging'...


