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GEMEENTE.    LES 16 
 

1 
GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)                [STILLE TIJDEN] 

EFEZIËRS 2 - 5 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Efeziërs 2 - 5). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij 

vertelt. Maak aantekeningen. 

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten) [VOORBEREIDING VOOR HET CHRISTELIJKE HUWELIJK] 

(4) PREDIKER 8:5b-6a 

 

Repeteer twee aan twee:  

(4) Het juiste tijdstip. Prediker 8:5b-6a. Het hart van de wijze kent tijd en gelegenheid. Want voor elk voornemen is 

er een tijd en een gelegenheid.1  

BIJBELSTUDIE [EVANGELIE VAN JOHANNES]

JOHANNES 6:1-71 

 

Introductie. Johannes 6 beschrijft het Woord, Jezus Christus, die na de eerste wonderlijke spijziging in Galilea 

verworpen wordt. 
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan Johannes 6:1-71 met elkaar bestuderen.  

Laat ieder groepslid om de beurt één vers uit dit Bijbelgedeelte voorlezen.  
 

STAP 2. ONTDEK.    WAARNEMINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ?  

Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? 

Schrijf op. Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op 

in je Bijbelstudie notitieboek. 

Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in 

de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen 

dan deze. 
 

6:5-13 

Ontdekking 1. De noodzakelijkheid om geloof te oefenen.  
 

Een schare mensen volgde Jezus en Zijn discipelen naar een eenzame plaats. Er waren vijfduizend mannen behalve alle 

vrouwen en kinderen! Jezus stelde Zijn discipel, Filippus, op de proef: “Waar zullen wij broden kopen, opdat deze 

mensen kunnen eten?” En Filippus antwoordde, “Twee honderd denarii (HSV: penningen)(ongeveer 8 maanden salaris) 

is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen.” Filippus maakte een berekening in plaats 

van dat hij geloofde wat Jezus Christus kon doen! Jezus gaf Filippus een kans om medelijden te tonen met de grote 

schare hongerige mensen en een kans om te tonen dat hij de betekenis van de wonderen van Jezus als “tekenen” had 

begrepen. De wonderen als “tekenen” wezen naar de majesteit, macht en heerlijkheid van Jezus, naar Zijn 

bereidwilligheid en vermogen om elk behoefte van de mensen tegemoet te komen. Maar Filippus ging berekeningen 

maken en vergat dat de macht van Jezus alle mogelijke berekeningen te boven ging! Hij dacht helemaal niet aan Jezus, 

Die water in overvloedige hoeveelheid wijn bij de bruiloft te Kana had veranderd, ook hier overvloedig brood zou 

kunnen verschaffen.  
 

Een ander discipel, Andreas, zei, “ Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar wat betekenen 

die voor zovelen?” Ook Andreas keek naar de schare mensen en ging berekenen in plaats van te geloven in wat Jezus 

Christus zou kunnen doen! Al de discipelen van Jezus keken naar de situatie en gingen rationaliseren. Alle discipelen 
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maakten berekeningen. Zij twijfelden of er wel een oplossing voor het probleem was! Niemand dacht aan de vorige 

wonderen van Jezus. Niemand geloofde in wat Jezus Christus zou kunnen doen!  
 

De grote waarheid voor mij is dat Jezus Christus niet afhankelijk is van de materiële wereld die Hij geschapen heeft. 

Als Hij het universum heeft geschapen, kan Hij ook wijn (Johannes 2) of brood en vis (Johannes 6) of iets anders 

scheppen. Ik moet leren niet naar het leven met al zijn problemen te kijken, maar naar Jezus Christus met al Zijn  

mogelijkheden (zie Matteüs 6:25-27)! Ik moet leren te kijken naar Jezus Christus Die alle problemen kan oplossen. Ik 

moet leren geloven in Jezus Christus en Zijn woorden! 
 

 

6:35-46 

Ontdekking 2. De relatie tussen goddelijke uitverkiezing en menselijke verantwoordelijkheid.  
 

 (1) God de Vader geeft op een soevereine wijze mensen aan Jezus.  

In Johannes 6:37 zegt Jezus, “Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet 

uitwerpen”. Er is absolute harmonie en samenwerking tussen God de Vader en God de Zoon. Alle mensen die God de 

Vader geeft, worden door God de Zoon verwelkomd. In dit Bijbelvers benadrukt Jezus Christus de soevereine keuze 

van God in het geven van bepaalde mensen aan Jezus. In dit Bijbelvers benadrukt Jezus de uitverkiezing van God (zie 

Johannes17:2,6; Romeinen 8:29-30; Efeziërs 1:4). 
  

Maar in Johannes 6:36 zegt Jezus, “U hebt Mij gezien en toch gelooft u niet!” In dit Bijbelvers benadrukt Jezus de 

menselijke verantwoordelijkheid om te reageren op het evangelie. Vele mensen luisterden naar Jezus, hoorden het 

evangelie en zagen Zijn wonderwerken, maar toch weigerden zij om in Hem te geloven! Jezus legt de schuld bij de 

ongelovigen en zegt dat zij helemaal verantwoordelijk zijn voor hun keuzes en handelingen. In dit Bijbelvers benadrukt 

Jezus de verantwoordelijkheid van de mens (zie Romeinen 2:5-6)! 
 

 (2) God de Vader trekt mensen onweerstaanbaar naar Jezus.  

In Johannes 6:44 zegt Jezus, “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt”. In dit 

Bijbelvers benadrukt Jezus Christus de soevereine uitverkiezing van God zoals die in de menselijke geschiedenis 

uitgevoerd wordt. Trekken betekent meer dan alleen maar “kennis en morele invloed uitoefenen”. De Vader wenkt en 

adviseert niet alleen, maar trekt mensen onweerstaanbaar naar Jezus Christus!  
 

Hetzelfde woord “trekken” wordt in Johannes 12:32 gebruikt waar Jezus Christus na Zijn verhoging (dat wil zeggen, 

Zijn kruisiging, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging) mensen vanuit de hele wereld onweerstaanbaar naar Zich 

toe trekt! Hetzelfde woord “trekken” wordt gebruikt in Johannes 18:10 waar het zwaard van Petrus werkelijk uit zijn 

schede getrokken wordt. Hetzelfde woord “trekken” wordt gebruikt in Johannes 21:6,11 waar een net met een grote 

hoeveelheid vissen op het land getrokken werd! Hetzelfde woord “trekken” wordt gebruikt in Handelingen 16:19 waar 

Paulus en Silas naar de markt gesleurd werden en in Handelingen 21:30 waar Paulus uit de tempel gesleurd werd. 

Hetzelfde woord “trekken” wordt in Jakobus 2:6 gebruikt waar rijke mensen de arme mensen naar de rechtbank 

sleepten. Het is duidelijk dat Jezus spreekt over de onweerstaanbare wijze waarop God de Vader mensen naar Jezus 

Christus toe trekt! 
 

Maar wanneer God mensen trekt, dan handelt Hij met hen als verantwoordelijke mensen. Hij beïnvloedt hun denken, 

wil en hart (ja hun hele persoonlijkheid), zodat de gedachten van hun verstand, besluiten en keuzes van hun wil en 

gevoelens van hun hart op hun eigen functioneren. God de Vader trekt hen zo overtuigend dat zij Hem met een levend 

geloof aannemen. Maar de goddelijke uitverkiezing sluit nooit de menselijke verantwoordelijkheid uit! Niettemin is het 

initiatief aan het begin en de kracht gedurende het hele proces altijd van God! Deze trekkracht van God is een 

werkelijkheid, krachtig en effectief, omdat God Zelf deze kracht uitoefent!  
 

In Johannes 6:45 zegt Jezus, “Er is geschreven in de profeten: ‘En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder die 

het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij’.” Met betrekking tot de manier waarop mensen verlost 

worden, wordt het onderricht van God en het luisteren van de mens naar het Woord van God niet zomaar naast elkaar 

gelegd. De Bijbel leert dat God altijd het initiatief neemt en van begin tot einde de het beheer heeft. God de Vader moet 

mensen trekken voordat zij tot Jezus kunnen komen. God de Vader moet mensen eerst onderrichten voordat zij naar 

God luisteren en leren. Gods uitverkiezing om bepaalde mensen te trekken, sluit hun verantwoordelijkheid om te 

luisteren en te leren in. De negatieve kant is dat niemand tot Jezus kan komen behalve als God trekt! Niemand kan 

horen en leren, behalve als God onderricht. De positieve kant is dat allen die God trekt, zeker tot Jezus komen. Wie 

luistert en leert, wordt zeker gered! Gods genade overwint altijd. Het volbrengt wat het ten doel gesteld heeft. Gods 

genade is onweerstaanbaar!  
 

STAP 3. VRAAG.           UITLEG 

Overweeg. WELKE VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN? 

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Johannes 6:1-71 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog 

niet begrijpen.  

Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? 

hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek. 
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Oplezen. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te 

schrijven, laat ze om de beurt in de kring hun vraag oplezen.  

Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken. 
 

6:26-29 

Vraag 1. Wat bedoelt Jezus als Hij zegt dat wij niet moeten werken om het voedsel dat vergaat? 
 

Aantekeningen. Dit is een gezegde met een verborgen betekenis (Hebreeuws: mashal, een vergelijking). Zoals de 

Samaritaanse vrouw Zijn uitspraak over “het levende water” niet begreep, zo begrijpen de Joden Zijn uitspraak over 

“het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven” niet. Beiden gaven aan de uitspraken een letterlijk betekenis. Het 

voedsel dat vergaat, is gewoon eten, dat niet in het hart terecht komt en dus geen blijvende waarde heeft. Het voedsel 

dat blijft, is Jezus Christus Zelf Die Zichzelf als een zoenoffer voor de zonden geeft. Dit voedsel produceert en 

onderhoudt het eeuwige leven! God de Vader heeft door middel van al de getuigen in hoofdstuk 5 aangetoond dat Jezus 

Christus de Messias, de Zoon van God, is. Op deze wijze “heeft God de Vader Jezus Christus verzegeld” (Johannes 

6:27).  
 

“Het werk” dat God vereist is om te geloven in Jezus Christus! Het werk dat bestaat uit geloof betekent niet dat mensen 

gered worden door een goed werk of een godsdienstig plicht. Niemand kan het eeuwig leven verdienen. “Het werk dat 

bestaat uit geloof” betekent dat de gelovige de gave van God door geloof ontvangt. Verlossing is altijd Gods soevereine 

werk van genade in het hart en denken van een mens. Verlossing wordt uit Gods genade gegeven en wordt door het 

geloof van een mens ontvangen/aangenomen (Efeziërs 2:8-9). Daarom spoort Jezus de Joden aan om niet alleen voor 

materiële dingen te werken, maar om zich in te spannen om het eeuwig leven van Hem te ontvangen.  
 

  

6:39-40 

Vraag 2. Wat leert de Bijbel over de volharding van christenen? 

Aantekeningen. 
 

 (1) Ware christenen zullen volharden tot het einde.  

In Johannes 6:39-40 zegt Jezus dat het de wil van God de Vader is dat Jezus Christus niets verloren laat gaan van alles 

wat Hij Hem gegeven heeft tot aan de wederkomst op de laatste dag wanneer Jezus hun lichamen uit de doden zal doen 

opstaan. Ieder die in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Dus ware gelovigen zullen volharden tot het einde! “De 

laatste dag” verwijst naar de wederkomst en het laatste oordeel.  
 

 (2) Volharding sluit nooit menselijke verantwoordelijkheid uit.  

De waarheid aangaande de volharding van christenen wordt in vers 39 vanuit de uitverkiezing van God gezien en wordt 

in vers 40 vanuit de verantwoordelijkheid van de mens gezien. Vanuit Gods oogpunt worden alle christenen 

gezamenlijk aan Christus gegeven (zie Johannes 10:29) en Christus bewaart hen tot het einde! Hij kan en zal niet in Zijn 

taak falen! Maar vanuit menselijk oogpunt heeft ieder christen persoonlijk de verantwoordelijkheid in Jezus Christus te 

blijven geloven (zie Johannes 3:16 waar het werkwoord in de onvoltooid tegenwoordige tijd geschreven staat).  
  

 (3) De volharding van gelovigen wordt in de hele Bijbel geleerd.  

Johannes 10:28 zegt dat christenen 

• het eeuwige leven (zonder einde) hebben gekregen  

• nooit verloren zullen gaan  

• niemand hen uit de hand van Christus zal rukken 
 

Romeinen 8:28-33 zegt dat God mensen  

• in de eeuwigheid (van tevoren) gekend heeft en (tevoren) bestemd heeft om aan Christus gelijkvormig te worden 

• in de tijd geroepen (door de evangelieverkondiging) en gerechtvaardigd (door hun geloof) 

• in de toekomst uiteindelijk zal verheerlijken!  
 

Romeinen 11:29 zegt dat de genadegaven en de roeping van God onberouwelijk (onherroepbaar) zijn!  

Filippenzen 1:6 zegt dat God Die een goed werk in christenen begonnen is, dat zal voltooien tot op de dag van Jezus 

Christus (de wederkomst)!  

2 Timoteüs 2:19 zegt, “Het vaste fundament van God staat met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn”.  

1 Petrus 1:4-5 zegt dat God aan christenen een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbaar erfenis gegeven heeft die 

in de hemelen bewaard wordt en dat christenen door de kracht van God bewaard worden tot de laatste dag.  
 

Dus, de Bijbel belooft dat Gods plan van alle eeuwigheid niet veranderd kan worden, Gods roeping in de tijd niet 

herroepen kan worden, de erfenis van christenen in de toekomst niet bezoedeld kan worden, het fundament van God 

niet kan wankelen, de zegel van God niet verbroken kan worden, en het leven van christenen in God niet verloren kan 

gaan. Bovendien wordt de waarheid en werkelijkheid van de bewaring en volharding van christenen geïmpliceerd in de 

uitdrukking “het eeuwige leven”.  
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6:50-58 

Vraag 3. Wat betekent: “het vlees van Jezus eten” en “het bloed van Jezus drinken”? 
 

Aantekeningen. In Johannes 6:51,54 gebruikt Jezus weer een gezegde met een verborgen betekenis (een “mashal”, een 

vergelijking). “Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in 

eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. ... Wie Mijn 

vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.”  
 

 (1) Deze vergelijking mag niet letterlijk uitgelegd worden.  

Heel veel mensen hebben deze woorden van Jezus een min of meer letterlijke betekenis gegeven en kunnen daarom 

Zijn woorden niet begrijpen. De Joden hebben Zijn uitspraak letterlijk begrepen, alsof Hij bedoelde dat mensen op een 

of ander wijze Zijn fysieke lichaam moesten eten. Voor de Joden is het drinken van bloed afschuwelijk. En de 

ceremoniële wet van God zegt dat God Zijn aangezicht zal keren tegen een mens die bloed gegeten heeft (Leviticus 

17:10). Maar Jezus Christus bepleit niet het kannibalisme.  
 

 (2) Vlees en bloed zijn symbolen voor het lichaam en de ziel van Jezus Christus.  

Als de Joden de Bijbel beter bestudeerd hadden, zouden zij de symboliek van de woorden van Jezus begrepen hebben. 

In Leviticus 17:11 zegt de Bijbel: “Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar 

gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening 

bewerkt.”  
 

Het bloed werd beschouwd als de zetel van het leven. Het bloed vertegenwoordigt de ziel. Buiten de ziel heeft bloed 

geen intrinsieke betekenis! In Hebreeën 9:22 staat geschreven: “Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving 

plaats.” Dus, evenals een offerlam zijn levensbloed moest vergieten en sterven om verzoening te doen voor het leven 

van de zondaar in het Oude Testament, zo moest Jezus Christus Zijn levensbloed uitstorten en sterven om verzoening te 

doen voor de zonden van al Zijn mensen in de wereld. Het vergieten van het bloed van Jezus Christus, dat wil zeggen, 

het vergieten van Zijn ziel of leven, was de straf voor onze zonden en de afwering van de rechtvaardige toorn van God 

tegen onze zonden. Dit is de belangrijkste gebeurtenis in de wereldgeschiedenis!  
 

 (3) Eten en drinken zijn symbolen voor ontvangen en assimileren.  

Zoals voedsel en drinken aangeboden en aanvaard worden, zo wordt ook het zoenoffer van Jezus Christus aan 

gelovigen (christenen) aangeboden en door hen aangenomen. Zoals het lichaam van de mens voedsel en drinken in zich 

opneemt, zo neemt de ziel van de mens het zoenoffer van Jezus Christus in zich op. Het vlees en bloed van Jezus 

Christus zijn symbolen voor het zoenoffer van Jezus Christus aan het kruis. Eten en drinken zijn symbolen voor het 

aannemen van Jezus Christus in je diepste wezen als de enige verzoening van je zonden. Jezus heeft nooit bedoeld dat 

dit gezegde letterlijk uitgelegd moest worden, maar juist symbolisch. Hij bedoelde te zeggen: “De mens die Mij in zijn 

hart en leven aanneemt als het enige zoenoffer voor zijn zonden, heeft het eeuwige leven, dat wil zeggen, zal gered 

worden.”  
 

In Johannes 6:66-69, betekent “het volgen van Jezus als een discipel” hetzelfde als geloven dat Jezus Christus de Zoon 

van de levende God (de Heilige van God) is. Dus, in Johannes 6:50-58 betekent “het eten van Zijn lichaam en het 

drinken van Zijn bloed” ook hetzelfde als geloven dat Jezus Christus het enige zoenoffer voor je zonden is. Zo verbindt 

de christen zijn leven vandaag met wat Christus 2000 jaar geleden voor hem gedaan heeft. Het geestelijke leven van een 

gelovige (christen) wordt gevoed en onderhouden door het zoenoffer van Jezus Christus aan het kruis.  
 

 (4) Het onderricht in de context is geestelijk en niet letterlijk.  

Het parallellisme 1in vers 35 toont heel duidelijk aan dat Jezus bedoelde te zeggen dat “komen tot Jezus Christus” gelijk 

is aan “geloven in Jezus Christus”! Als we vers 54 met vers 40 vergelijken, kunnen we ook duidelijk zien dat Jezus 

bedoelt dat Zijn woorden symbolisch opgevat moeten worden. Terwijl vers 54 spreekt over “het eten van het vlees en 

het drinken van het bloed” van Jezus Christus (symbolische taal) en vers 40 spreekt over “het aanschouwen van 

(NBG)(Grieks: theoreo) en het geloven” in Jezus Christus (niet symbolische taal), het resultaat in beide gevallen precies 

hetzelfde is: namelijk, “het eeuwige leven ontvangen en op de laatste dag uit de dood opstaan”. Zie ook het resultaat in 

vers 56: “Wie Zijn vlees eet en Zijn bloed drinkt (symbolische taal), zal in Christus blijven en Christus zal in hem 

blijven (letterlijke taal)! Deze begrippen zijn allemaal geestelijk en bewijzen dat dit Bijbelgedeelte niet letterlijk 

bedoeld wordt.  
 

Johannes 6:48-59 spreekt niet over het Avondmaal, maar in figuurlijke taal over voor het eerst in Jezus Christus 

geloven! De tijdsaanduiding van de werkwoorden “eten” (Grieks: esthió, efagon) en “drinken” (Grieks: pinó) in vers 50 

tot 53 zijn in de aoristus tijd en verwijst naar het eenmalige ontvangst (aanneming) door geloof van Christus in zijn 

leven. De tijdsaanduidingen van de werkwoorden “eten” (Grieks: trógó) en “drinken” (Grieks: pinó) in vers 54 tot 56 

zijn in de onvoltooid tegenwoordige tijd en verwijzen naar de blijvende relatie van geloof in Christus en blijven in hem 

(Johannes 6:40).Jezus Zelf legt uit wat Hij bedoelt in verzen 40, 47 en 54, “Ieder die gelooft in de Zoon heeft het 

eeuwige leven, en Ik (Christus) zal hem opwekken in de laatste dag”. Jezus leert NIET dat het brood en de wijn op 

                                                           
1 Parallellisme is een stijlfiguur waarin twee verschillende woorden gebruikt worden om hetzelfde uit te leggen. In dit geval zijn de woorden “komen  
  tot Jezus” parallel met de woorden “in Jezus geloven”.   
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magische wijze het lichaam en het bloed van Christus worden.2 Hij leert dat het eten van brood en het drinken van wijn 

woorden zijn die het geloven in Jezus Christus en het ontvangen van Jezus Christus in het hart en leven symboliseren! 

In de context sprak Jezus over geloven in Hem (Johannes 6:41-42) en niet over het Avondmaal!  
 

Het fysieke lichaam van Christus is niet op een of ander mystieke wijze aanwezig in het Avondmaal of ergens anders op 

de aarde. Met betrekking tot Zijn verheerlijkte lichaam is Jezus Christus naar de hemel opgevaren en zit aan de 

rechterhand van God, de Vader (Handelingen 1:9-11)! Daarom, niemand op de aarde kan iets uitrichten met het 

verheerlijkte lichaam van Christus in de hemel!.  
 

Ten slotte leert Jezus in vers 63 duidelijk dat Hij niet spreekt over letterlijke dingen, maar over geestelijke dingen. “De 

(Heilige) Geest (van Jezus Christus) is het Die levend maakt, het (menselijke) vlees (van Jezus Christus) heeft geen 

enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en leven.” Zijn woorden zijn niet dode letters, maar hebben diepe 

geestelijke betekenis en brengen geestelijk leven tot stand. Hij zegt dat Zijn (goddelijke) “Geest” wedergeboorte 

bewerkt (Johannes 1:13; Johannes 3:3,5) en dat Zijn “vlees” (Zijn menselijke lichaam) hen niets goeds kan brengen. Hij 

bedoelt te zeggen dat mensen moeten ophouden met denken dat Hij hen vraagt letterlijk Zijn “vlees” te eten en Zijn 

“bloed” te drinken. Het is Zijn (Goddelijke) Geest Die op grond van Zijn dood en opstanding uit de dood aan gelovigen 

het eeuwig leven geeft3. Hij bedoelt te zeggen dat Zijn woorden en gezegden niet letterlijk, maar geestelijk opgevat 

moeten worden. Ze zijn symbolen die naar letterlijke waarheden wijzen. Wie de letterlijke waarheden waarheen Zijn 

figuurlijke woorden en gezegden wijzen, aannemen, zullen letterlijk het eeuwige leven beërven.  
 

STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR 

CHRISTENEN? 

Een lijst maken. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit Johannes 

6:1-71.  

Overweeg. WELKE MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING 

MAAKT?  

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf die dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze 

persoonlijke toepassing aan anderen te vertellen of niet.  

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid 

mogelijk zijn. Hier volgt een lijst van mogelijke toepassingen.) 
 

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Johannes hoofdstuk 6:1-71.  
 

6:5-9.  Stop je rationele argumenten en je wiskundige berekeningen wanneer Jezus iets tegen je zegt. Jezus wil dat je 

Zijn woorden in geloof aanneemt.  

6:15.  Wanneer mensen hun eigen wil aan je op willen dringen, is het beter dat je bij hen weggaat.  

6:27.  Geef je tijd, energie en geld niet uit aan zaken die tijdelijk zijn of te gronde gaan. Geef jezelf en wat je hebt aan 

de eeuwige dingen! Jezus alleen kan deze dingen aan je geven.  

6:28-29. De werken die God vraagt zijn niet menselijke (goede of godsdienstige) werken, maar is geloof, het  

beoefenen van geloof in de werken van God, in de woorden van God en in de Zoon van God.  

6:35.  Geloof in Jezus Christus en je zult nooit meer geestelijk honger lijden of geestelijk dorst hebben. Geloof met 

volharding en je zult blijvend leven en verzadigd zijn.  

6:37.  Geloof in Jezus Christus en Hij zal je nooit uitwerpen (verstoten). 

6:38.  Je bent op de aarde niet om je eigen wil te doen, maar om de wil van God te doen.  

6:39. Geloof dat Jezus Christus nooit zal toelaten dat je verloren gaat (Johannes 17:12)! 

6:40. Geloof dat Jezus Christus je sterfelijke lichaam bij Zijn wederkomst uit de dood zal doen opstaan.  

6:44,65. Accepteer met geloof, verwondering en dankbaarheid dat God mensen tot Jezus Christus trekt.  

6:45.  Luister naar God de Vader en leer van Hem, omdat dit de manier is waarop God mensen tot Jezus Christus  

trekt!  

6:54,40. Leg niet alles in de Bijbel letterlijk uit. Begrijp elk Bijbelgedeelte zoals God wil dat je het begrijpt. Ook de    

figuurlijke (symbolische) uitdrukkingen en gezegden in de Bijbel wijzen naar letterlijke werkelijkheden op een 

hoger vlak, die de letterlijke betekenis van de symbolen ver overtreffen. Bijvoorbeeld, het symbolische “Lam 

van God” (Johannes 1:29) verwijst naar de werkelijke Jezus Christus Die Zijn leven aan het kruis afgelegd 

heeft. Dit overtreft de betekenis van een letterlijk offerlam! 
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes hoofdstuk 6:1-71.  
 

Ik wil niet dat de dingen om me heen mijn aandacht afleidt van Jezus Christus. Ik wil leren steeds in geloof te leven en 

geloof te oefenen. In plaats van rationeel te argumenteren en wiskundig mijn kansen en risico’s te berekenen, wil ik 

                                                           
2 De transsubstantiatieleer waarin het brood en het bloed op wonderbaarlijke wijze veranderd worden in het letterlijke lichaam en het letterlijke bloed  

  van Christus is NIET Bijbels!  
3 Of dat Zijn (menselijke) geest (Hij uit Zichzelf, volkomen vrijwillig) (Johannes 10:18) Zijn menselijke lichaam aan het kruis liet spijkeren en Zijn  
  bloed liet vergieten dat aan gelovigen het eeuwig leven geeft. 
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leren geloof te oefenen in de majesteit, kracht en heerlijkheid van Jezus Christus. Hij kan water in wijn veranderen en 

brood vermenigvuldigen en in al mijn echte behoeften voorzien.  
 

Ik wil overtuigd blijven dat God absoluut soeverein handelt in elk aspect van mijn leven. Hij trok mij naar Jezus 

Christus en gaf mij op soevereine wijze aan Jezus Christus. Hij onderricht mij, redt mij, en beheerst mijn leven op een 

soevereine manier. Hij neemt altijd het initiatief en beveelt mij om te reageren op al Zijn initiatieven. Ik weid me toe om 

verantwoordelijk te blijven voor mijn beslissingen en keuzen en reacties op Zijn initiatieven in mijn leven. Ik verblijd 

me in het feit dat Gods genade onweerstaanbaar is en altijd zal zegevieren! 
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in 

Johannes 6:1-71.  

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld 

door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.) 

 

5 GEBED (8 minuten)                                       [VOORBEDE] 

BID VOOR ANDEREN 

 

Bid in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor andere mensen in de wereld (Romeinen 15:30; 

Kolossenzen 4:12). 

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen. 

2. Verkondig, onderricht of bestudeer de Bijbelstudie uit Johannes hoofdstuk 6 samen met een persoon of een kleine  

    groep mensen.  

3. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Efeziërs 6 en  

    Filippenzen 1 - 2. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte 

    aantekeningen.  

4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers: (5) De juiste prioriteiten. Matteüs 6:33. Repeteer  

    elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.  

5. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

6. Houd je aantekeningen over bouwen van de gemeente van Christus goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over  

    stille tijd, memorisatie, je Bijbelstudie en deze opdracht.  

 

 


