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Johannes 6 
HET BROOD DES LEVENS 

http://www.middletownbiblechurch.org/gospjohn/john.htm 

Indien niet anders vermeld komen alle Schriftaanhalingen uit de Herziene Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, bewerking, plaatjes en voetnoten door M.V. Update 12-11-2015 (versie zonder invulvragen) 

 

Schets van Johannes 6    
1. Jezus voedt de vijfduizend (Johannes 6:1-14). 
2. Jezus wandelt op het water (Johannes 6:15-21). 
3. Jezus wordt gezocht (Johannes 6:22-29). 
4. Jezus is het Brood des Levens (Johannes 6:30-59). 
5. Jezus verliest vele volgelingen (Johannes 6:60-71). 

 
1. Jezus voedt de vijfduizend (Johannes 6:1-14) 
In Johannes hoofdstuk 6 leren we over een volgend wonder dat Jezus deed (vergelijk Johannes 
6:14). Welke zijn enkele wonderen die we gezien hebben in de eerste 5 hoofdstukken? 
Het voeden van de vijfduizend was een wonder dat alle vier de evangeliën weergeven. U kan er ook 
over lezen in Mattheüs 14:15-21; Markus 6:32-44 en Lukas 9:12-17. Het moet een belangrijk won-
der geweest zijn als de Bijbel het op vier verschillende plaatsen vertelt! 
Er is een andere naam voor het Meer (of Zee) van Gali-
lea: de Zee van Tiberias.1  
Het is aan de kust van dit meer dat Jezus zijn wonder 
verrichtte. In feite moeten de twee kleine vissen die het 
jongetje bij zich had (zie Johannes 6:9) gevangen ge-
weest zijn in dit meer. 
Waarom was er zo’n grote menigte die Jezus volgde (Jo-
hannes 6:2)?:  
 Niet omdat zij gered wilden worden en hun zonden 

vergeven. 
 Niet omdat zij Jezus tot hun Heer en Meester wilden 

hebben en wilden doen wat Hij ook zei. 
 Niet omdat zij wilden wedergeboren worden. 

 Omdat zij hadden gezien hoe Hij de zieken genas.  
Dit wonder wordt gewoonlijk “het voeden van de vijfduizend” genoemd, maar in feite werden er 
meer dan 5000 gevoed. We leren in Johannes 6:10 dat er ongeveer vijfduizend mannen waren. 
Hier waren niet de vrouwen en kinderen bij inbegrepen (zie Mattheüs 14:21). Als we alle vrouwen 
kinderen erbij tellen dan moesten er misschien wel acht- of tienduizend gevoed worden. Stel u voor 
dat u voor zovelen een maaltijd moet verzorgen! 
Filippus was een van de 12 discipelen. We ontmoetten Filippus voor het eerst in Johannes 1:43. 
Jezus stelde Filippus een vraag: “Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten?” 

 
1 Het Meer van Tiberias (Hebreeuws: Meer van Kinneret), ook vaak Meer van Galilea of Meer van Genezareth (of 
Gennesaret), is genoemd naar de stad Tiberias, de grootste plaats die aan dit meer ligt. Het meer heeft een oppervlakte 
van 165 km² en een maximale diepte van 46 meter. De lengte is 21 km en de breedte 13 km. (Wiki). 
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(Johannes 6:5). Jezus wist reeds wat Hij zou doen (Johannes 6:6) maar hij wilde Filippus op de 
proef stellen om te zien wat hij zou zeggen.  

 
Denarius van keizer Augustus (4 nC) 

Filippus dacht dat het geheel onmogelijk was om brood te ko-
pen voor zo’n groot aantal mensen. Zelfs 200 penningen (= 
200 “denarii”) zouden niet genoeg zijn om brood te kopen op-
dat iedereen nog maar een beetje zou krijgen (Johannes 6:7). 
Tweehonderd denarii was een grote som geld. De zilveren de-
narius was een Romeinse munt. Het was de hoeveelheid geld 
waarvoor de gemiddelde werkman een dag moest werken. 

Filippus kan zoiets als dit bedoeld hebben: “Heer, het is onmogelijk voor ons om voedsel te kopen 
voor al deze mensen. Als deze mensen gevoed moeten worden dan is er een mirakel nodig!” 
Een andere discipel, Andreas, wees naar een jongen die slechts vijf broodjes en twee visjes bij zich 
had. Andreas dacht ook niet dat dit voldoende zou zijn voor deze hongerige menigte: “maar wat 
betekenen die voor zovelen?” (Johannes 6:9). Deze broden waren niet zo groot als de broden die wij 
vandaag kennen, en de vissen waren ook maar klein. HET WAS NIET VEEL! 
Jezus liet het volk op het gras zitten (Johannes 6:10). Het was lente (zie Johannes 6:4) en in die tijd 
van het jaar was er veel gras. Jezus dankte God voordat de mensen begonnen te eten  (Johannes 
6:11). Ook Paulus dankte God voor het eten (Handelingen 27:35). Dankt u God voor het eten? 
Het eigenlijke wonder wordt beschreven in Johannes 6:11-13. De mensen aten zoveel als zij wil-
den! Zij weren verzadigd! Er waren nog overschotten! Maar er werd geen voedsel verspild (Johan-
nes 6:12). Dit laatste vers moet ons eraan herinneren dat de Heer niet wil dat wij dingen verspillen. 
Kan u denken aan manieren waarop mensen vandaag voedsel of andere dingen verspillen? 
Hoe precies Jezus dit wonder verrichtte wordt ons niet gezegd. We weten gewoon dat Hij het deed! 
Dezelfde God die het universum schiep uit niets en die water in wijn veranderde is dezelfde God die 
5 broden en 2 vissen op een of andere manier vermenigvuldigde in vele broden en vissen! Is iets te 
moeilijk voor de Schepper? 
Sommige mensen die niet in de Bijbel geloven hebben een andere verklaring voor wat er op die dag 
echt gebeurde volgens hun denken. Zij zeggen zulke dingen als deze: “De mensen hadden hun 
voedsel weggeborgen (onder hun kleren?), maar zij zagen de kleine jongen zijn broden en vissen 
uitdelen en beslisten toen niet zelfzuchtig te zijn en ook hun eigen voorraad uit te delen”. Maar de 
Bijbel zegt niet dat het op die manier gebeurde. Sommige mensen trachten de wonderen in de Bijbel 
weg te redeneren, maar Johannes 6:14 zegt duidelijk dat wat Jezus deed niets minder was dan een 
“teken”, dat is een wonder. 
Kan u denken aan een andere tijd waarin God nog veel meer duizenden mensen voedde? Het vond 
plaats in de dagen van Mozes toen de kinderen van Israël in de woestijn verbleven. Elke dag voor-
zag God in “manna” om het volk te voeden (zie Johannes 6:31). Honderden jaren later voedde Jezus 
een grote menigte Joden bij het Meer van Galilea en velen van hen zullen gedacht hebben aan Mo-
zes en de Grote Profeet waarvan Mozes ooit zei dat Hij op een dag in de wereld zou komen (zie 
Johannes 6:14 en vergelijk Deuteronomium 18:15-19).  
 
2. Jezus wandelt op het water (Johannes 6:15-21) 
Wat wilden de mensen met Jezus doen, nadat Hij deze grote menigte had gevoed?: 
“Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem 
koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen” (Johannes 6:15). 
Zij wilden Hem zelfs meenemen (Johannes 6:15).Waarom dachten zij dat Jezus de ideale Koning 
zou zijn? Waarom was Jezus hun eerste keus als Koning? Zij dachten waarschijnlijk zo: “Met Jezus 
als onze Koning zullen al onze problemen voorbij zijn. Als we ziek worden zal Jezus ons genezen 
(Johannes 6:2)! Als we honger hebben zal Jezus ons voeden (Johannes 6:11-12)! Hij zal zorg dra-
gen voor al onze fysische en materiële noden!” Er is echter één probleem met dit alles: Jezus’ be-
langrijkste doel voor Zijn komen naar de aarde was zorg te dragen voor ’s mensen GEESTELIJKE 
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noden! Jezus wist dat het echte probleem lag in het hart en de ziel van de mens, niet in zijn lichaam 
of de maag! 
Jezus trok zich dan terug van het volk en vond een plaats waar Hij alleen kon zijn (Johannes 6:15). 
Die avond stapten Zijn discipelen in een boot en vertrokken het meer over, richting Kapernaüm. Zij 
deden dat omdat Jezus hen dit gevraagd had (vergelijk Mattheüs 14:22). Onderweg stak er een zwa-
re storm op (Johannes 6:18). De betekenis van Johannes 6:19 is dat zij ongeveer 5 à 6 km geroeid 
hadden (één stadie = ± 185 meter; 25 stadiën = ± 4,6 km; 30 stadiën = 5,5 km; bron: HSV kantt.). 
Toen de storm opkwam hadden de discipelen de Heer moeten vertrouwen en zoiets als volgt gezegd 
hebben: “Heer, U beval ons naar de andere kant te gaan en we hebben Uw Woord gehoorzaamd. 
Wij rekenen op U om ons veilig naar de overkant te krijgen. De storm is groot maar U bent groter!” 
In het midden van het traject en te midden van de storm zagen de discipelen plots een wonder! Wat 
zagen zij (Johannes 6:19)? Zij zagen Jezus op de zee lopen. Jezus deed het onmogelijke! De wetten 
van de natuur (zwaartekracht, enz.) zeggen dat het onmogelijk is voor een mens om over water te 
wandelen. Maar God is groter dan de wetten die Hijzelf heeft gemaakt. God is geen slaaf van zijn 
eigen wetten! Zelfs in het Oude Testament toonde God dat Hij Heer is over de zwaartekracht (zie 2 
Koningen 6:1-7)! 
Toen de discipelen Jezus zagen “werden zij bevreesd” (Johannes 6:19) omdat zij dachten dat Hij 
een spook of geest was (Gr. phantasma: zie Mattheüs 14:26). Zij hoefden echter niet bang geweest 
te zijn want “Hij zei tegen hen: Ik ben het, wees niet bevreesd” (Johannes 6:20). Vrees en geloof 
gaan niet samen in hetzelfde huis! Wanneer geloof binnenkomt, moet vrees vertrekken! Zij die hun 
vertrouwen stellen op de Heer hoeven niet bang te zijn, ongeacht hoe groot de stormen van het le-
ven mogen zijn. “Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U” (Psalm 56:4). 
Welk ander wonder vond op dit meer plaats waar Johannes ons niet over vertelt (zie Mattheüs 
14:28-32)?:  
“Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe 
te komen. 29 Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te 
komen. 30 Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep 
hij: Heere, red mij! 31 Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleinge-
lovige, waarom hebt u getwijfeld? 32 En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind lig-
gen”. 
En het gebeurde dat van zodra Petrus en Jezus in de boot waren (Mattheüs 14:32) de wind ging lig-
gen! 
Dit was een merkwaardige bootreis! Over de diepe profetische betekenis hiervan moet u het vol-
gende eens lezen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-wandelt-op-zee.pdf  
 
3. Jezus wordt gezocht (Johannes 6:22-29) 
De mensen wilden Jezus koning maken (Johannes 6:15). Zij wilden een koning die hun lichamen 
kon genezen, hun magen kon vullen en hen kon bevrijden van het Romeinse bestuur. Toen velen 
van de Joden Jezus niet konden vinden gingen zij op zoek naar Hem (Johannes 6:22-24) en de vol-
gende dag vonden zij Hem aan de andere kant van het meer (Johannes 6:25). Waarom zochten deze 
mensen Jezus (lees Johannes 6:26)?: 
 Niet omdat zij Zijn wonderen zagen. 

 Niet omdat zij zich wilden afkeren van hun zondige wegen. 
 Niet omdat zij wedergeboren wilden worden. 

 Niet omdat zij Gods gave van eeuwig leven wilden ontvangen. 
 Maar omdat Jezus hun magen had gevuld. 

Jezus  sprak tot deze mensen in Johannes 6:27. Er is iets belangrijkers dan het voedsel van onze 
maaltijden. Het is waar dat Jezus hen brood en vis gaf voor hun magen, maar er is een ander soort 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-wandelt-op-zee.pdf
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voedsel dat Jezus aan mensen wil geven, een voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven (Johannes 
6:27). Hoe kan men zo’n voedsel om voor altijd te leven verkrijgen? Daar moet toch voor gewerkt, 
iets voor gedaan worden! Zo dachten de Joden. 
De Joden leken geïnteresseerd te zijn in werken voor dat soort voedsel, en dus vroegen zij: “Wat 
moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten?” (Johannes 6:28). Jezus gaf hen 
een erg duidelijk antwoord. Het ene ding dat God wil dat mensen doen is “Dat u gelooft in Hem Die 
Hij (de Vader) gezonden heeft”,  namelijk JEZUS CHRISTUS (Johannes 6:29)! Wat is het ENE 
DING dat God behaagt (Hebreeën 11:5-6)? Geloof. Wat is het eerste ding dat God een ongered 
persoon gebiedt te doen (zie het eerste deel van 1 Johannes 3:23)?: “En dit is Zijn gebod: dat wij 
geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus”. Wat is het werk van God volgens Johannes 
6:29? 
 Niet dat u zich laat dopen. 

 Niet dat u goede werken doet. 
 Niet dat u tracht de 10 Geboden te houden. 
 Niet dat u tracht God lief te hebben met geheel uw hart. 

 Maar dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft. 
Maar dit is het ene ding dat de Joden niet wilden doen! Zij wilden niet GELOVEN maar wilden wel 
iets DOEN om eeuwig leven te verkrijgen. Zij wilden niet GELOVEN maar wilden liever ZIEN 
(Johannes 6:30). Zij wilden TEKENEN ZIEN! Deze mensen zeiden: “LAAT ONS ZIEN EN DAN 
ZULLEN WE GELOVEN!” Maar DINGEN ZIEN produceert geen geloof – zie hiervoor ook dit: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wonderen.pdf  

Vele tekenen en wonderen hadden deze mensen al gezien (Johannes 6:2,14). 
Deze mensen hadden vooral de Heer Jezus Zelf gezien, en toch geloofden zij niet (Johannes 6:36). 
 
4. Jezus is het Brood des Levens (Johannes 6:30-59) 
Over welk soort voedsel sprak Jezus in Johannes 6:27? De Joden waren in de war. Jezus zei niet dat 
Hij hen brood uit de hemel zou geven zoals de kinderen van Israël het manna ontvingen in de dagen 
van Mozes (Johannes 6:31). Nee, Jezus sprak over iets veel beters dan manna: “Mijn Vader geeft u 
het ware brood uit de hemel” (Johannes 6:32). Wat is het ware brood? In Johannes 6:33 leren we 
wat het WARE BROOD is: 

 Niet iets wat men in de mond kan steken en eten.  
 Niet manna 
 Maar EEN PERSOON (“hij”): Iemand die van de hemel komt en mensen LEVEN kan ge-

ven. 
De Heer Jezus is het Brood des Levens: “Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist 
geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben” (Johannes 6:35).  
En het soort mensen dat geen honger of dorst zal hebben zijn: “wie tot Mij komt  … wie in Mij ge-
looft” 
Hebt u deze twee dingen gedaan? Jezus Christus stilt elke geestelijke honger en Hij lest elke geeste-
lijke dorst! Zij die weigeren tot Christus te komen en zij die weigeren geloof in Hem te stellen, zul-
len nooit verzadigd zijn. 

Veilig en zeker voor altijd  
Jezus belooft ieder die tot Hem komt: “wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen” (Johannes 
6:37). Hij zal NOOIT een persoon uitwerpen die tot Hem komt in simpel geloof! Wat zou u zeggen 
tot de persoon die zoiets als volgt zegt: “Ik ben zo’n groot zondaar dat ik bang ben tot Christus te 
komen. Ik vrees dat Hij me niet aanneemt”? Denk eraan dat al wie tot Hem komt zal ontvangen 
worden en verwelkomd! 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wonderen.pdf
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Hoeveel gelovigen zal Jezus Christus verliezen? “Dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets 
verloren laat gaan” (Johannes 6:39). Elke persoon die in Christus gelooft is veilig en zeker, VOOR 
ALTIJD! God REDT niet alleen, Hij houdt mensen ook gered! Ieder persoon die de Zoon ziet 
(vergelijk de “slang in de wildernis” – Johannes 3:14-16 en zie les 2 van deze reeks) en in Hem 
gelooft heeft eeuwig leven (Johannes 6:40). Het is GODS WIL dat gelovigen eeuwig leven hebben 
en dat zij niet verloren zouden gaan (Johannes 6:38-40)! Deze verzen leren ons dat een ware gelo-
vige onmogelijk zijn redding kan verliezen! 
Maar de Joden GELOOFDEN NIET echt dat Jezus van de hemel moest komen (Johannes 6:41-42). 
Zij konden enkel de “MENS JEZUS” zien (Johannes 6:42). Zij begrepen niet dat Hij de Hemelse 
Schepper was die naar de aarde was neergedaald. Wat leerden we in Johannes 1:1-18, de verzen die 
duidelijk leren dat Jezus werkelijk uit de hemel neerkwam? Jezus was niet de zoon van Jozef (Jo-
hannes 6:42), maar zoals Petrus later zei was Jezus “de Zoon van de levende God (Johannes 6:69)! 
Jezus wist alles wat deze Joden over Hem dachten (Johannes 6:43). Deze Joden waren niet in staat 
om tot Christus te komen (Johannes 6:44) omdat zij niet tot Hem wilden komen (vergelijk Johannes 
5:40). In hun ongeloof weigerden zij tot de Redder te komen. De mens in zijn zondigheid heeft de 
duisternis meer lief dan het licht (Johannes 3:19-20) en daarom komen zij niet tot de Redder. Hij 
weigert dat ene ding te doen dat Jezus zegt dat hij moet doen om eeuwig leven te hebben: “Wie in 
Mij gelooft, heeft eeuwig leven” (Johannes 6:47). De gave van eeuwig leven komt elke persoon toe 
die gelooft in de Heer Jezus Christus! 
Denk aan het manna dat de kinderen van Israël aten in de dagen van Mozes. Zij hadden geen eeu-
wig leven toen zij van het manna aten (Johannes 6:49). Als een persoon echter eet van het brood dat 
Jezus geeft, zal hij nooit sterven (Johannes 6:50). Deze persoon “zal leven in eeuwigheid” (Johan-
nes 6:51).  

Zijn vlees eten, Zijn bloed drinken  
Jezus vertelde de Joden daarna iets wat hen zelfs nog meer verwarde! Wat is het brood dat Jezus de 
mensen te eten wil geven (Johannes 6:51)? “Het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees”. De Joden 
begrepen dit niet (Johannes 6:52). Jezus zei ook dat Hij de mensen “Zijn bloed” te drinken zou 
geven (Johannes 6:53-54). Jezus wist dat Hij binnen het jaar naar Jeruzalem zou gaan om te sterven 
op het kruis. Zijn vlees of lichaam zou aan een kruis gehangen worden en Zijn bloed zou uitgestort 
worden. Hij zou sterven opdat de wereld mocht leven (zie de laatste 6 woorden van Johannes 6:51). 
Dit is wat Jezus bedoelde toen Hij sprak van Zijn vlees en Zijn bloed. 
Maar hoe kan een persoon Zijn vlees eten en Zijn bloed drinken? Jezus zegt dat als een persoon dit 
niet doet hij geen leven heeft (Johannes 6:53)! De persoon die dat wel doet heeft eeuwig leven! 
(Johannes 6:54). Wat bedoelde Hij daarmee? 
Vandaag zijn er mensen die geloven dat wanneer zij de communie nemen (in de katholieke “mis”) 
zij dan Christus’ lichaam eten. Zij geloven dat de hostie (broodje) en de beker wijn veranderd zijn 
in het eigenlijke lichaam en bloed van Jezus. Maar Jezus leerde niet enig soort van kannibalisme 
(mensen die een mens zijn vlees eten). Het brood en de wijn dienen eerstens om ons te herinneren 
aan wat Jezus voor ons deed (1 Korinthiërs 11:24, 25: “Doe dat tot Mijn gedachtenis”).  
Hoe kan een persoon Christus “eten”? Hoe kan een persoon deelnemen aan Christus? Het sleutel-
woord in Johannes hoofdstuk 6 is het woord “GELOVEN”, het komt zes keer voor in Johannes 
6:29-47”. De beste manier om de ware betekenis van Johannes 6:54 te verstaan is dit te vergelijken 
met een soortgelijk vers in Johannes 6:40: 

JOHANNES 6:40 JOHANNES 6:54 

Wie heeft eeuwig leven en zal opstaan op de 
laatste dag? 
“DAT IEDER DIE DE ZOON ZIET EN IN 
HEM GELOOFT EEUWIG LEVEN HEEFT”. 

Wie heeft eeuwig leven en zal opstaan op de 
laatste dag?  
“WIE MIJN VLEES EET EN MIJN BLOED 
DRINKT”. 
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Wie is dan de persoon die Christus’ vlees eet en Zijn bloed drinkt? Ieder die GELOOF STELT IN 
CHRISTUS (dat Hij lichamelijk stierf op het kruis en Zijn bloed uitstortte voor mijn redding)! 
Dit is de persoon die een echte en wonderlijke relatie heeft met Christus (Johannes 6:56).  
Voedsel en drank doen een persoon geen goed tenzij die persoon dit eet en drinkt. Wij moeten het 
voedsel persoonlijk ontvangen door het in onze mond te steken en in te slikken! Hetzelfde is waar 
met Jezus Christus. Door geloof moeten wij persoonlijk ontvangen wat Hij voor ons heeft gedaan 
op het kruis: Hij stierf voor mijn zonden! Hij stortte Zijn bloed voor mijn vergiffenis! Hij deed dit 
voor mij om mij met God te verzoenen! Hebt u zo’n Redder en Verlosser van zonde nodig? Zal u 
Hem toestaan uw ziel te redden en u te reinigen opdat u geen zondaar2 meer zal zijn? Gelooft u zo 
in Hem met heel uw hart? Als u dat doet, dan zal u “in eeuwigheid leven” (Johannes 6:58)!  
 
5. Jezus verliest vele volgelingen (Johannes 6:60-71) 
Een dag eerder had Jezus een menigte gevoed en er waren duizenden mensen bij aanwezig. Als we 
komen aan het eind van Johannes hoofdstuk 6 lezen we dat meer en meer mensen zich afkeerden 
van Jezus. Zij hielden van het brood dat hun magen vulde maar zij geloofden niet de WOORDEN 
die Jezus sprak! De meesten van deze “enthousiaste zoekenden” (zie Johannes 6:24) verloren snel 
hun enthousiasme. Zij wilden voedsel voor hun magen maar wilden niet het voedsel voor hun zie-
len. Zij vonden Jezus’ leer moeilijk te verteren (Johannes 6:60). Het probleem was niet wat Jezus 
zei: “De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven” (Johannes 6:63). Het probleem was 
het hart van de mensen. Wegens hun zondigheid (zie Johannes 3:19) en ongeloof waren zij niet 
klaar om deze levenswoorden te ontvangen! 
Maar “Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden” (Johannes 6:64). Hij weet 
reeds wie naar de hemel zal gaan en wie niet. Jezus wist alles van Judas vanaf het begin (Johannes 
6:64, 70-71). God weet alles! Bent u een gelovige of niet? VANDAAG is het tijd om tot Christus te 
komen en geloof te stellen in Hem! Het is een gebod van God dat u dit doet: “En dit is Zijn gebod: 
dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus” (1 Johannes 3:23 en zie Johannes 6:29). 
Als u weigert tot Christus te komen en in Hem te geloven, wiens fout is dat dan? Niet die van 
Christus! Christus heeft u uitgenodigd om te komen (Mattheüs 11:28)! 
Wat deden VELEN van Jezus’ discipelen (Johannes 6:66)? Van toen af trokken velen van Zijn dis-
cipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee. De Heer had vele discipelen maar weinig 
WERKELIJKE DISCIPELEN. Het zijn er weinigen die BLIJVEN in Zijn woord (Johannes 8:31). 
Petrus was een van die WEINIGEN (Johannes 6:67-69). 
Alhoewel de Heer startte met duizenden mensen (de dag ervoor), met hoevelen eindigde Hij daarna 
(Johannes 6:67-71)? De twaalf uitgekozenen.  Later zou Hij er nog één meer verliezen (Johannes 
6:70-71); zijn naam was Judas Iskariot. 
HOE STAAT HET MET U? Zult u een Petrus zijn, die bij de Heer blijft, of zult u een Judas zijn die 
zich afkeert van de Heer? Wij moeten allen denken aan de vraag die Jezus stelde: 

“WILT U OOK NIET WEGGAAN?” Johannes 6:67. 
Er is niemand anders om naar toe te gaan (Johannes 6:68). Keer uw rug niet naar de Heer maar 
KOM TOT HEM! Hij zal u nooit uitwerpen (Johannes 6:37)! 

Jezus zei: “KOM MIJ TOE” (Mattheüs11:28). 
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2 Een waar bekeerd mens - een “gelovige” in Bijbelse zin - kan echter nog wel zondigen maar zal in die zonde niet blij-
ven ... hij zal er zich van bekeren (vroeg of laat) en zal ermee naar zijn Heer gaan. Eens echt bekeerd en verzoend door 
het bloed van Jezus (positioneel “heilig”), bent u voor God geen “zondaar” of “slaaf van de zonde” meer, die verloren 
zou gaan, alhoewel u toch nog kan zondigen (1 Johannes 1:9-10). Een echt christen zal, in zijn praktische christenleven, 
wanneer hij een zonde begaat, zich verzoenen met zijn Heer, en dus is hij ook in praktische zin geen “zondaar” (1 Jo-
hannes 3:9) voor God. 
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