Schriftlezing: Joh. 6:41-71 Tekst: Joh. 6:67-69
Thema: Weggaan, of blijven?
Zingen: Ps. 118:1 en 14, Ps. 69:4, Ps. 81:13, 11 en
12, Ps. 89:7 en 8, Ps. 73:13
Hoofdpunten van de preek
Na de uitleg over het Levende Brood blijft Jezus
alleen over met Zijn 12 discipelen.

Als mensen afhaken dan is dat ten diepste om het
kruis (dwaasheid of irritatie, 1 Kor. 1:23) en de
impact van het kruis op je leven (Matth. 16:24,25).
Waarom blijf je?
Jezus wil dat je kiest. Elke keer als Jezus vertelt wie
Hij is en wat Hij geeft, vraagt Hij om jouw keuze.

Jezus vraagt hun: willen jullie ook niet weggaan?

Petrus vertelt als woordvoerder van de 12 (en u/
jou?!) waarom hij blijft. Dat heeft hij van de Vader
(Matth. 16:17) door de Heilige Geest (6:63).

Wat een vraag!
Waarom vraagt Jezus dit, wil Hij dan dat die andere
ook maar weggaan? Wij zeggen: zuinig zijn!
Voorzichtig en aardig blijven, want anders…

‘U heeft de woorden van het eeuwige leven.’ Door
Jezus leren we de Vader kennen, dat is het eeuwige
leven! Kennen = relatie hebben met.

Jezus stelt deze ongemakkelijke en indringende
vraag toch. Hij wil dat Zijn discipelen Hem om de
goede reden volgen: om Wie Hij is en wat Hij geeft.
De 12 moeten nu een keuze maken.
Waarom zou je gaan?
De menigte geeft zelf antwoord op de vraag (60). Zij
gaan omdat ‘dit woord hard is, niet om aan te horen!
Het woord… is Jezus uitleg bij het brood wonder. Ik
ben het Brood des Levens. Jezus legt uit Wie Hij is
en wat Hij geeft door lijden en sterven.
Wie ook maar van dit brood, tot Jezus komt en in
Hem gelooft ontvangt dat heil: eeuwig leven.
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‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’
Geloven is vast vertrouwen en zeker weten (‘geloofd’
en ‘erkend’) dat Jezus de Christus is.
Alleen door je toe te vertrouwen aan Christus kom je
bij de Vader.

