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'het hogepriesterlijk gebed' (II)

Johannes 17:13-26
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heiligdom ("Ik ben niet meer in de wereld en zij 
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enkele highlights in het 'hogepriesterlijke' gebed in 
Johannes 17:1-12

❑ als ware Hogepriester spreekt hij als reeds in het 
heiligdom ("Ik ben niet meer in de wereld en zij 
zijn in de wereld..." :11);

❑ hij behartigt de belangen van zijn volk ("heilig 
hen", "bewaar hen");

❑ niet voor de wereld bidt hij in eerste instantie 
(:9).
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Johannes 17

13 Maar nu kom ik tot U 
en spreek deze dingen in de wereld
opdat zij mijn vreugde 
in zichzelf vervuld mogen hebben.

hij spreekt letterlijk in de wereld 
(> Jeruzalem verlatend; 18:1) 
maar als niet meer in de wereld



Johannes 17

13 Maar nu kom ik tot U 
en spreek deze dingen in de wereld
opdat zij mijn vreugde
in zichzelf vervuld mogen hebben. 

zie Hebreeën 12 >



Hebreeën 12

2 ... en de blik wenden 
tot de Leidsman 

en Voleinder van het geloof, 
DIE OM DE VREUGDE 
DIE VOOR HEM LAG, 
het kruis verduurde, 
de schande verachtte, 

en is gaan zitten 
aan de rechterzijde 

van de troon van God. 



Johannes 17

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.

gedurende de afgelopen drieenhalf jaar



Johannes 17

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. 

aorist - tijdloos
om dezelfde reden als dat ze de Heer 
haatte: vanwege het Woord...



Johannes 17

15 Ik vraag niet 
dat U hen wegneemt uit de wereld
maar dat U hen bewaart uit de boze.

juist omdat ze in de 
wereld een taak hebben!



Johannes 17

15 Ik vraag niet 
dat U hen wegneemt uit de wereld
maar dat U hen bewaart uit de boze.  

let op: uit!
het gevestigde Joodse systeem verlaten...

"gaat uit, buiten de legerplaats"; 
Hebr.13:13)



Johannes 17

16 Zij zijn niet uit de wereld 
zoals ik niet uit de wereld ben.

= maken geen deel uit van de wereld 



Johannes 17

17 Heilig hen in de waarheid, 
uw woord is waarheid.   

heiligen = apart stellen
dat is wat de waarheid bewerkt  



Johannes 17

18 Zoals U mij afvaardigde in de wereld, 
zó vaardig ook ik hen af in de wereld.

uitsluitend gezonden tot het 
huis van Israël; Mat.15:24 



Johannes 17

19 En ten behoeve van hen 
heilig ik mijzelf
opdat ook zij geheiligd zouden zijn 
in waarheid.  

letterlijk (fysiek) zelfs:
door 'het heiligdom in te 
gaan' stelt hij zich apart 



Johannes 17

20 Maar niet alleen omtrent dezen vraag ik, 
maar ook omtrent hen 
die door hun woord in mij geloven,

m.a.w. het gebed tot dusver, 
ging uitsluitend over de apostelen



Johannes 17

20 Maar niet alleen omtrent dezen vraag ik,
maar ook omtrent hen 
die door hun woord in mij geloven,  

het woord van "de twaalf" 
bestemd voor Israël!



Johannes 17

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.

zie Johannes 10 >



Johannes 10

16 Nog andere schapen heb Ik, 
die niet van deze stal zijn; 

ook die moet Ik leiden 
en zij zullen naar mijn stem horen

en het zal worden
ÉÉN KUDDE, één herder.



Ezechiël 37

21 ... aanschouw, Ik neem de zonen van Israël 
uit het midden van de natiën 

waarheen zij gingen 
en vandaar zal Ik hen bijeenroepen

en hen van rondom brengen naar hun grond.
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21 ... aanschouw, Ik neem de zonen van Israël 
uit het midden van de natiën 

waarheen zij gingen 
en vandaar zal Ik hen bijeenroepen 

en hen van rondom brengen naar hun grond.
22 En Ik maak hen tot één natie in het land 

op de bergen van Israël 
en één koning zal over hen allen tot koning zijn. 

Zij zullen niet meer twee natiën zijn 
en niet meer verdeeld in twee koninkrijken.

(...)
24 En mijn knecht David 

zal koning over hen wezen; 
ÉÉN HERDER zal er voor hen allen zijn. 



Johannes 17

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.



Johannes 17

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.

zoals voorzegd door de profeten >



Ezechiël 36

23 Ik zal mijn grote naam
die onder de volken ontheiligd is, 

die jullie te midden van hen 
ontheiligd hebt, heiligen; 

EN DE VOLKEN ZULLEN WETEN, 
DAT IK JAHWEH BEN,

luidt het woord van de Heer JAHWEH, 
wanneer Ik Mij voor hun ogen 

aan julllie de Heilige zal betonen.
24 Ik zal u weghalen uit de volken 

en u bijeenvergaderen uit alle landen, 
en Ik zal u brengen naar uw eigen land;



Ezechiël 36

36 DAN ZULLEN DE VOLKEN
die om u heen overgebleven zijn, 

WETEN, dat Ik, JAHWEH, 
herbouwd heb wat vernield was 

en beplant heb wat verwoest was. 
Ik, JAHWEH, heb het gesproken 

en Ik zal het doen.



Johannes 17

22 En de heerlijkheid 
die U mij hebt gegeven, 
heb ik hen gegeven
opdat zij één zouden zijn, 
zoals wij één zijn,

zoals eveneens voorzegd >



Jesaja 60
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want uw licht komt 

en de heerlijkheid van JAHWEH
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Jesaja 60

1 Sta op, word verlicht, 
want uw licht komt 

en de heerlijkheid van JAHWEH 
gaat stralend over u op.

2 Want zie, 
duisternis zal de aarde bedekken 

en donkerheid de volken, 
maar over u zal JAHWEH stralend opgaan 

en ZIJN HEERLIJKHEID 
zal OVER U GEZIEN worden.

3 Natiën zullen opgaan naar uw licht
en koningen naar uw stralende opgang.



Johannes 17

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.



Johannes 17

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.

in 17:9 
"niet voor de wereld bid ik..."

eerst Israël, daarna de wereld
vergl.Hand.15:16,17



Johannes 17

24 Vader, wat U aan mij hebt gegeven; 
ik wil dat waar ik ook ben 
ook zij zouden zijn met mij...

dat kan Jezus zó zeggen, omdat 
hij wist dat dit ook Gods wil is



Johannes 17

24 Vader, wat U aan mij hebt gegeven;
ik wil dat waar ik ook ben
ook zij zouden zijn met mij...

> de ene Herder zal wonen 
temidden van zijn ene kudde



Johannes 17

24 ... opdat zij mijn heerlijkheid
zouden aanschouwen, 
die U aan mij hebt gegeven 
want U had mij lief 
vóór de nederwerping der wereld.

want "gekroond met eer en heerlijkheid"
Ps.8:5 - Hebr.2:9



Johannes 17

24 ... opdat zij mijn heerlijkheid 
zouden aanschouwen, 
die U aan mij hebt gegeven
want U had mij lief
vóór de nederwerping der wereld.

> uitverkoren en voorbestemd



Johannes 17

24 ... opdat zij mijn heerlijkheid 
zouden aanschouwen, 
die U aan mij hebt gegeven
want U had mij lief
vóór de nederwerping der wereld.

nederwerping = geboorte
vergl. "nederwerping van zaad"
= Sara werd moeder 



Johannes 17

25 Vader, Rechtvaardige! 
Ook de wereld kende U niet 
maar ik ken U 
en dezen weten dat U mij afvaardigde.



Johannes 17

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. 

aan Israël en later ook de wereld



Johannes 17

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. 


