
Aanbidden in Geest en waarheid



Johannes 4:23-24 (HSV)

23 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware 
aanbidders de Vader zullen aanbidden in 
geest en waarheid, want de Vader zoekt wie 
Hem zo aanbidden.

24 God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten 
Hem aanbidden in geest en waarheid.



Johannes 1:14-18

14 En het Woord is vlees geworden en heeft 
onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 
heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van 
de Eniggeborene van de Vader), vol van 
genade en waarheid.

15 Johannes getuigt van Hem en heeft 
geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Hij Die 
na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij 
was er eerder dan ik.

16 En uit Zijn volheid hebben wij allen 
ontvangen, en wel genade op genade.



Johannes 1:14-18

17 Want de wet is door Mozes gegeven, de 
genade en de waarheid zijn er door Jezus 
Christus gekomen.

18 Niemand heeft ooit God gezien; de 
eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de 
Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.



Johannes 16:13-14 (GNB)

13 Maar wanneer de Geest van de waarheid 
komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volle 
waarheid. Hij zal niet op eigen gezag 
spreken, hij zal alleen vertellen wat hij hoort, 
en de dingen die komen gaan, bekendmaken.

14 Hij zal mij verheerlijken, want alles wat hij 
jullie bekendmaakt, heeft hij van mij.



Johannes 8:31-36 (TELOS)

31 Jezus dan zei tot de Joden die in Hem geloofden: Als 
u in mijn woord blijft, bent u waarlijk mijn discipelen;

32 en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u 
vrijmaken.

33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht 
en hebben nooit iemand gediend; hoe zegt U: U zult 
vrij worden?

34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.

35 Maar de slaaf blijft niet tot in eeuwigheid in het huis, 
de zoon blijft er tot in eeuwigheid.

36 Als dan de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij 
zijn.



Johannes 8:3-11 (GNB)

3 Toen brachten de schriftgeleerden en de 
Farizeeën een vrouw bij hem die betrapt was 
op overspel, en zetten haar midden in de kring.

4 ‘Meester,’ zeiden ze, ‘deze vrouw is op 
heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde.

5 Nu schrijft de wet van Mozes ons voor dat 
zulke vrouwen moeten worden gestenigd. Wat 
vindt u daarvan?’

6 Hun bedoeling was, hem in de val te laten 
lopen; ze hadden dan een mogelijkheid hem te 
beschuldigen. Maar Jezus boog zich voorover 
en schreef met zijn vinger op de grond.



Johannes 8:3-11 (GNB)

7 Toen zij bleven doorvragen, richtte hij zich op. 
‘Wie van u zonder zonde is, mag de eerste steen 
gooien,’ zei hij.

8 En hij boog zich opnieuw voorover en schreef op 
de grond.

9 Toen ze dat hoorden, gingen ze een voor een 
weg, de oudsten het eerst, en Jezus bleef alleen 
achter met de vrouw die in het midden stond.

10 Hij richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze 
gebleven? Heeft niemand u veroordeeld?’

11 ‘Niemand, Heer,’ antwoordde ze. ‘Ook ik 
veroordeel u niet,’ zei Jezus. ‘Ga, maar zondig 
voortaan niet meer.’



Jakobus 3:13-4:6 (GNB)

13 Wilt u voor wijs en verstandig doorgaan? Bewijs het 
maar door een deugdzaam leven en door daden die 
getuigen van zachtmoedigheid en wijsheid.

14 Als uw hart verbitterd is door jaloezie en 
eigenbelang, schep dan niet op en doe de waarheid 
geen geweld aan.

15 Dat soort wijsheid komt niet van boven; integendeel, 
ze is aards, puur menselijk, duivels.

16 Waar jaloezie en eigenbelang heersen, komt men 
tot wanorde en allerlei kwaad.

17 Maar de wijsheid die van boven komt, is vóór alles 
zuiver, maar ook vredelievend, vriendelijk en 
redelijk. Ze is vol medelijden en rijk aan goede 
vruchten, onpartijdig en oprecht.



Jakobus 3:13-4:6 (GNB)

18 Gerechtigheid groeit waar vrede is, en wie vrede 
zaait, zal gerechtigheid oogsten.

1 Waar komen toch al die vechtpartijen en ruzies bij u 
vandaan? Is het niet van uw hartstochten, die u niet 
met rust laten?

2 U zet ergens uw zinnen op, maar u krijgt het niet en 
doet er een moord voor. U wilt iets hebben maar 
kunt het niet bemachtigen. En dan ontstaan er 
ruzies en vechtpartijen. Toch krijgt u het niet, omdat 
u er niet om bidt.

3 En als u erom bidt, krijgt u het nog niet, want u bidt 
verkeerd; u wilt alleen maar uw hartstochten 
bevredigen.



Jakobus 3:13-4:6 (GNB)

4 Ontrouw volk! Weet u niet dat vriendschap met de 
wereld vijandschap met God betekent? Wie met de 
wereld goede vrienden wil zijn, maakt zichzelf tot 
vijand van God.

5 Denk niet dat de Schrift zonder reden zegt: De 
geest die hij in ons liet wonen, eist hij geheel voor 
zichzelf op.

6 Maar de goedheid die hij ons bewijst, is des te 
groter. Daarom staat er: God keert zich tegen de 
hoogmoedigen, maar hij is goed voor wie zich voor 
hem buigen. (De nederigen geeft Hij genade)



Lukas 14:25-27, 33 (GNB)

25 Hele menigten gingen met Jezus mee. Eens 
zei hij tegen hen:

26 ‘Wie bij mij komt, kan alleen mijn leerling zijn 
als hij zijn vader en moeder, zijn vrouw en zijn 
kinderen, zijn broers en zijn zusters haat en 
zelfs zichzelf.

27 Wie zijn kruis niet draagt, wie niet mijn weg 
gaat, kan mijn leerling niet zijn.

33 Niemand van u kan mijn leerling zijn als hij 
geen afstand doet van alles wat hij bezit.


