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Johannes 6:1-15 en 47-71  
Zingen: Ps. 105: 22, 24    Zingen: UAM: 251 beide coupletten 

Vs. 2 en 14 Tekenen, het eerste gedeelte van het Joh. evangelie wordt wel: het 
boek van de tekenen genoemd. Telling, maar nooit als zelfst. Bron aangetoond. 
Tekenen: geen doel op zich, maar verwijzend karakter, het gaat om de be-TEKEN-
is, de boodschap, de geestelijke bedoeling. Wat tonen de tekenen? Gods… macht 
en liefde, Gods Koninkrijk, kijkje in de toekomst, raam op Gods nieuwe wereld 
waar niemand zal zeggen ik ben ziek of ik heb honger.     De Tekenen hebben 
waarde, maar een beperkte waarde, zijn ambivalent, kunnen tot geloof leiden, 
maar soms ook niet. Als men “in de tekenen blijft hangen” of als die op zichzelf de 
Basis van het geloof zijn. (zie de kritische reatie van Christus in 2: 23-25.) 
Handelingen 4: 29-30 we mogen om tekenen en wonderen bidden, maar vooral dat 
de Woordverkondiging vrijmoedig geschiedt en voortgaat!   Heel helder de drie 
opties van dr. vdBerg op p. 40. Ja, het Woord moet het doen, maar soms gebruikt 
God zelf ook tekenen en bevestigen die het Woord en hebben grote impact en 
maken het even zichtbaar en tastbaar het Koninkrijk van God. 

Vs. 4 zie al eerder 2: 13 Zo biedt Johannes om ons meer info en kunnen we een 
ongeveer driejarige bediening van Jezus reconstrueren. Meer dan alleen een 
tijdsaanduiding,  Pascha, exodus, woestijntocht, vandaar manna enz. Jezus 
gebruikt juist de Joodse feesten om Zich te openbaren, te preken en handelen. Ze 
bieden een platform, een parallel en tegelijk overstijgt Hij ze. Positief-kritische 
relatie tot het Jodendom, dialectisch. Zie vs. 49-50, Zo ben ik en ik ben meer en 
anders.  Dat wat herdacht en gevierd werd, wordt in Hem werkelijkheid en is 
present in Christus. “Hij zegt daarmee ook iets betreffende de inhoud van de nu 
volgende wonderbare spijziging: de paasmaaltijd was het hoogtepunt van de joodse 
Pascha-viering en Jezus wil Zelf op deze wijze de mensen die tot Hem komen, een 
maaltijd bereiden. Deze maaltijd gaat even later over in Jezus’ toespraak over het Brood 
des Levens (vs.26-59), over de verlossing die veel verder voert dan de verlossing uit 
Egypte (waar het joodse Pascha immers aan herinnerde!).” Studiebijbel. 

Vs. 14 Referentie aan Deut.18:15,18, zie Joh.1:21. In Joh.7:40 wordt deze stellige 
mening herhaald door de mensen. Hebben ze daar gelijk in? Ja! Terecht ziet de 
menigte in Jezus de vervulling van Mozes’ profetie (vgl. Hand.3:22; Joh.7:37). De 
Here Jezus ís idd de profeet, nader herkend en aangeduid als ‘Hij die komende is in 
de wereld’. De uitdrukking “de komende” wordt vaker door Johannes gebruikt voor 
Jezus (Joh.12:13; in Joh.3:31 ‘de van boven komende’ en ‘de uit de h emel 
komende’). Jezus zegt van Zichzelf: ‘Ik ben in deze wereld gekomen’ (Joh.9:39, 
vgl. Joh.1:10 en 7:17; 8:23).    De vervulling van de profetie, je kunt zijn profiel 
checken en Bijbels onderbouwen. Gods belofte wordt heerlijk vervuld!  Meer dan 
100 profetiëen die Hij verwerkelijkt. Dit kan vooral Joodse mensen helpen Hem te 
herkennen als de beloofde Messias en Verlosser.  



Vs. 20 Het zogenaamde absolute: IK BEN. Ik ben het. Zonder predikaat. Openbaring 
van de Godsnaam en de belofte van de Aanwezige die bij ons is, altijd en overal, 
trouw en eeuwig. Zo ook in Joh. 8: 58 IDD pretentie van goddelijkheid, want men 
reageert met de straf voor blasfemie! Zie nog 13:19 en 18: 5,6, 8  Het ‘Ik ben het’ 
herinnert ons aan het spreken van God in het OT (zie o.a. Deut.32:39; Jes.
41:4;43:10vv.; Jes.45:5vv., Jes.45:22; 48:12).  In het grieks: Ego eimi, Ik ben PUNT. 
Nog krachtiger.       Waarom doet Jezus het zo? Waarom laat Hij hen eerst tobben? 
Ook een beproeving? Wil Hij zich openbaren? Als Heer en meester over water en 
wind? Soms lijkt God een tijd de grote Afwezige, totdat hij verrassend toch weer 
zich toont als de Aanwezige, soms midden in de storm. Ze leren Jezus op een 
nieuwe manier kennen, Ze hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd (1:14), vermengd 
met vrees. Jezus doet er alles voor om zijn discipelen te zoeken en vinden en nabij 
te zijn. Hij is de zoon van God die zich onttrekt aan de schare en Zijn discipelen en 
dan toch openbaart, geheel anders! 

Vs. 25 en rest hoofdstuk: Jezus is niet te vatten en volgen. Ongrijpbaar, 
wonderlijk, diepgaand misverstand en communicatiestoring: letterlijk-figuurlijk, 
natuurlijk-geestelijk. Er komt een scheiding der geesten, crisis, de wegen gaan 
uiteen, sommigen komen dichter bij het geheim, anderen, zelfs velen, verder weg!  
Er is een geheimenis om Hem heen.  

Vs. 27 verzegeld door de Vader. God Hem ‘van een herkenningsteken heeft 
voorzien’. Het betekent tevens dat God Hem ‘met hemelse kracht heeft 
toegerust’ (vgl. 2Kor.1:22; Ef.1:13). De vorm van het werkwoord wijst op een 
éénmalige gebeurtenis. Hierbij valt te denken aan de toerusting met de Heilige 
Geest bij Jezus’ doop (Joh.1:32-34), waarbij Johannes de Doper nadrukkelijk 
getuigde dat Jezus Gods Zoon is. Vandaar het ‘God de Vader’. 

Vs. 35 Brood van het Leven- Levensbrood: het leven bevattende en 
levenschenkende brood’ (zie vs.27,33). onze menselijke kant: komen en geloven,  
vs. 37 het goddelijk geheim en oorzaak erachter. Alleen als God zorgt voor 
wedergeboorte en geestelijk inzicht, ontstaat er geloof en geestelijk leven, want 
niemand heeft dat in zichzelf. Alleen bij U Heer is de levensbron…  Zo ook vs. 44, 
het gaat van God Zelf uit! Hij is de Eerste! Dit wordt ook nog eens bevestigd in vs. 
63 en 65.  

Vs. 39 en 40 Jezus leidt tot opstanding op de laatste dag, de opstanding der 
doden. Zo al in hoofdstuk 5 : 24-29 opstanding niet tot oordeel maar opstanding 
ten leven! Eeuwig leven. 

Het gaat o.a. om het heilig avondmaal maar om veel meer dan dat: het 
voortdurend ‘eten’ van Hemzelf (weer een duratief deelwoord). Het gaat om een 
blijvende levensgemeenschap met de Here Jezus. Een diepe verbondenheid met 
Hem en afhankelijkheid van Hem.  
Vs. 51 de gave van Zijn vlees en lichaam voor de wereld, vooral aan het kruis!  



Vs. 58 Daarmee bepaalt Jezus hen nogmaals bij een definitieve keuze: Zijn 
woorden en daarmee Hemzelf aannemen en geloven, zodat ze kunnen leven, óf 
Zijn woorden en daarmee Hemzelf verwerpen, zodat ze evenals hun vaderen zullen 
sterven. Hierin ligt het grote verschil met het manna.  

Liedboek 75: 2 Gij zijt het brood van God gegeven, De spijze tot in eeuwigheid; 
  Gij zijt genoeg om van te leven/ Voor iedereen en voor altijd. 
  Gij voedt ons nog, o hemels brood, Met leven midden in de dood. 
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