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Weetje:  
In Johannes 6 gaan verschillende boten vanuit de omgeving van 
Tiberias naar Kapernaüm. In de omgeving van Tiberias vond het 
wonder van de broodvermenigvuldiging plaats. In Kapernaüm 
vindt het gesprek uit Johannes 6:25 e.v. plaats. Hemelsbreed is 
die afstand zo’n tien kilometer, over land ongeveer zestien 
kilometer. De menigte had er dus wel iets voor over om met 
Jezus in gesprek te gaan. 
 
Gesprekken in het Johannes evangelie 
In het Johannes evangelie komen meer twistgesprekken voor 
dan in de andere evangeliën. Dat heeft te maken met de stelling 
die Johannes in zijn evangelie behandelt, namelijk dat Jezus de 
Messias is, de Zoon van God. 
Deze aanspraak wordt betwist en moet dus onderbouwd worden. Johannes doet dat door Jezus en 
Zijn joodse tegenstanders met elkaar in gesprek te laten gaan. Waarbij het de bedoeling van 
Johannes is dat de lezers van het evangelie van Johannes tot geloof komen. Misschien is het wel 
daarom dat juist in het Johannesevangelie de ‘Ik ben-uitspraken’ voorkomen. Helder spreekt Jezus 
over Zichzelf als de weg de waarheid en het leven. 
 
Vooraf 
Lees uit hoofdstuk 6 de volgende verzen: 2, 14, 15, 22, 41, 60, 66. Wat valt je op? Kijk bijvoorbeeld 
naar hoe Johannes de mensen noemt, wat ze doen en hoe ze tegenover Jezus staan. 
 
Lees uit hetzelfde hoofdstuk vers 67 

- Hoe vind je die reactie van Jezus? 
- Kun je jezelf voorstellen dat je zoiets zou zeggen tegen mensen als je in gesprek bent over 

geloof? 
 
Lees de verzen 44 en 45 vast aandachtig door. Kun je geloven zonder dat het gegeven wordt? Wat 
betekent dat voor jou in gesprekken over geloof met anderen? 
 

Tekstgedeelte: Johannes 6: 22 – 71 
 

Lijn van de preek 
In gesprek: hoe het begon 
Gave van God in de wereld 
Gave van God aan Zijn Zoon 
In gesprek: waar het op uitloopt 
 

Musjes als beeld van mensen: pik je het op of niet… 


