Schriftlezing: Johannes 17 Tekst: Joh. 17:9-11,15 en
20. Thema: Jezus’ gebed.
Zingen: Ps. 123:1 en 2, Ps. 27:5, Ps. 40:5 en 8,
Gebed des Heeren 8 en 9, Ps. 90:9
Hoofdpunten van de preek
Discipelen moeten het van Jezus’ gebed hebben.
1 Jezus bidt [vers 9a]
Jezus zegt met nadruk ÍK bid voor hen… Discipelen
zijn aangewezen op Jezus’ voorbede. Hij gaat ze
voor in afhankelijkheid (vers 1).
Zijn werk – verheerlijken van God – is ook ons
levensdoel. Omdat wij falen, moet Hij hangen en
geeft de Vader dan niet thuis.
Jezus bidt voor Zijn discipelen voor wie Hij werkelijk
door het vuur gaat/ is gegaan.
2 … voor de Zijnen [vers 9b-10]
Jezus bidt alleen voor Zijn discipelen. De Vader
vertrouwde ze als kostbaar bezit toe aan Zijn Zoon.
Hij openbaarde hun Gods naam, gaf hun Zijn woord
(vers 6-8) en zij geloven Hem (vers 8). Voor deze
mensen bidt Jezus.
Jezus zegt met nadruk dat Hij niet bidt voor de
‘wereld.’ De wereld kent de Vader niet en wil Die ook
niet kennen.
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3 …om bewaring [vers 11]
De discipelen zijn nog wel in de wereld (zie 4) en
moeten daarom bewaard worden.
Jezus bidt dat de Vader ze bewaart in Zijn Naam.
Bewaren is méér dan beschermen of opbergen. Hier
komt liefde bij kijken.
De discipelen worden bewaard in Gods machtige
Naam en het gevolg moet geloofséénheid zijn.
4 … in de wereld [vers 11 en 15]
We zijn in de wereld en zullen daar wat Jezus betreft
blijven, om onze taak zoals Jezus te volbrengen (5).
De wereld is gevaarlijk (16:33). De wereld kan een
sterke aantrekkingskracht uitoefenen op ons hart.
Jezus bidt dat de Vader ons bewaart voor de boze.
Een machtige bescherming, want de Vader is meer
dan alles en iedereen (Joh. 10:29).
5 … en voor toekomstige discipelen [vers 20, 21]
Jezus bidt voor de discipelen met het oog op
toekomstige discipelen. Zij zullen door hun woord in
Jezus zullen geloven. Veelbelovend gebed!
Daarom zijn en blijven ze/we in de wereld. Dankzij
Jezus’ gebed kunnen wij ons dagelijks werk op een
geestelijke manier doen en wordt het Woord door
onze handel en wandel verder gedragen.

