


Getuigen van Jezus
3 februari - Johannes 15:18 t/m 16:4



Johannes 13

Johannes 17

Johannes 16

Johannes 14

Johannes 15



Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. 

Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, 

maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, 

daarom haat de wereld u. 

Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb:  Een dienaar is niet meer dan zijn heer.  

Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; 

als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. 

Johannes 15:18-27 HSV



Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, 

omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft. 

Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde, 

maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.

Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader. 

Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, 

hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat. 

HSVJohannes 15:18-27



Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is:  

Zij hebben mij zonder reden gehaat. 

Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, 

de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen. 

En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij Mij.

HSVJohannes 15:18-27



Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen; 

ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. 

En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet.

Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, 

wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; 

maar deze dingen heb Ik u van het begin af niet gezegd, omdat Ik bij u was.

HSVJohannes 16:1-4



Het loopt niet uit de hand, 

Jezus heeft de haat der wereld geprofeteerd.



Als Ik niet gekomen was en tot hen 

gesproken had, hadden zij geen zonde.

Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die 

niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde.

Johannes 15: 22 en 24



Maar wanneer de Trooster is gekomen, 

Die Ik u zenden zal van de Vader, 

de Geest van de waarheid, 

Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen.

Johannes 15: 26



De Geest zal in ons getuigen 

zodat we God daadwerkelijk kunnen leren kennen



En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u 

gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, 

tot vergeving van de zonden; 

en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Handelingen 2:38



Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere 

Parakletos geven, om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 

de Geest der waarheid.
……………….

Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Johannes 14



Maar zij die naar de Geest zijn, 

bedenken de dingen van de Geest.

Romeinen 8:5



Bedenk iedere keer dat de Geest in je is 

en hoe je in liefde en kracht iets kunt 

betekenen voor de mensen die je ontmoet. 

Dat is getuigen geïnspireerd door de Heilige Geest


