De discipel Filippus
Twee kernwoorden staan centraal bij deze Bijbelstudie over Filippus: VINDEN en GENOEG.
VINDEN
1. We komen Filippus voor het eerst tegen in Johannes 1, de roeping van de discipelen.
Lees dit gedeelte en onderstreep de zinsdelen waarin je het werkwoord ‘vinden’
tegenkomt. Welke personen vinden en wie worden er gevonden?
44 De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond Filippus en zei tegen hem:
Volg Mij.
45 Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus.
46 Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in
de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth.
47 En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem:
Kom en zie.

2. Filippus wordt van een ‘gevondene’ een ‘vinder’.
Hoe reageert Filippus op Jezus’ vinden?
Wat vind je van Filippus’ ‘evangelisatiepreek’? En van zijn antwoord op Nathanaëls
reactie?
Wat kun jij hiervan leren als het gaat over gevonden worden en vinden? Ben jij een
‘gevondene’? En een ‘vinder’?

GENOEG
3. In de hoofdstukken voor Johannes 6 heeft Jezus al veel wonderen gedaan. Filippus heeft
ze gezien, maar hij rekent er nog niet mee. De Heere Jezus weet dat en Hij stelt hem op
de proef. Wat vind jij van Filippus’ reactie?

Johannes 6:5-7
5 Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe kwam, zei Hij
tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten?
6 (Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen.)
7 Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor hen niet genoeg,
zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen.

Stel je eens voor dat je al een tijd met Jezus opgetrokken hebt en al Zijn wonderen gezien
hebt. Hoe zou jij reageren op deze vraag van de Heere Jezus?
Filippus dacht in termen van ‘nooit genoeg’. Wat zou hij gedacht hebben na het wonder
van de broodvermenigvuldiging?

4. Stel je voor: iemand komt naar jou toe en vraagt of hij Jezus ook mag zien. Of jij hem
meer kunt vertellen over Hem. Hoe zou je reageren?
Iets dergelijks overkomt Filippus. Grieken komen naar hem toe en vragen hem of ze
Jezus ook kunnen zien. Wat valt je op in Filippus’ reactie?
Johannes 12:20-22
20 Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden.
21 Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaïda in Galilea afkomstig was, en vroegen hem:
Heer, wij willen Jezus graag zien.
22 Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt
tegen Jezus.
We kunnen zeggen dat Filippus niet genoeg vrijmoedigheid heeft. Herkenbaar?
Wat is het mooie van vers 22? Heb jij ook zulke vrienden?

5. In Johannes 14 lezen we het begin van de afscheidsrede van de Heere Jezus. Drie jaar
hebben Zijn discipelen onderwijs van Jezus gehad. Binnenkort zullen de discipelen op
‘eigen benen’ moeten staan. Is Filippus daar ‘klaar’ voor? Als de Heere Jezus spreekt over
Zichzelf en de Vader, vraagt Filippus of ze alleen maar even de Vader mogen zien. Dan is
het genoeg.
Johannes 14:6-9
6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader
dan door Mij.
7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en
hebt u Hem gezien.
8 Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg.
9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien
heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?
Geef Jezus’ antwoord eens in eigen woorden weer.
Heeft Filippus dan in die drie jaar nog niet genoeg gehoord en gezien…? Wat vind jij van
Filippus’ vraag?
In hoeverre begrijp jij het onderwijs van God? Welke troost biedt dit Bijbelgedeelte je
dan? En waar gaan wij met onze vragen heen?

6. Wat heeft deze Bijbelstudie jou laten zien over de God van Filippus?

7. Welke persoonlijke les leer jij van Filippus?

