
De wonderen van Johannes 6.

Onze God is zo goed, onafhankelijk van de omstandigheden!
Een probleem is pas een probleem, als wij denken dat het een probleem is… 
Bij een 'echt probleem' is je reactie op dat probleem nog altijd belangrijk.
Joh 6: 35 > Ik ben het brood des Levens (Jezus) > Wie dit gevonden heeft, zal 
nooit meer honger hebben!
Joh 6: 1-2, 5-13 > de wonderbare spijziging

De kinderen Gods worden door de Geest geleid. Dit is meer dan enkel een 
'christen' zijn. (niet enkel in naam, maar ook in daden dus)

Joh 6: 16-19, 20-21 > de storm op het meer: God beschermt zijn kinderen
Met God leef je ontspannen. Je hoeft je geen zorgen te maken.
Als je als kind tot de Vader komt, zal Hij luisteren naar jou (cfr. kind t.o.v. aardse 
Vader).
Als Jezus in je boot stapt, hoef je je geen zorgen meer te maken. Toen Hij in de 
boot van de discipelen stapte, was de boot METEEN aan de overkant.

Joh 6: 26-28, 29-30 > de menigte zocht Jezus vanwege wat Hij voor hen kon doen. 
Niet zozeer vanwege de persoon Jezus Christus… 

Joh 6: 35 > Met Jezus Christus in je leven zal je geen honger of dorst meer 
hebben. Je zal voldoening hebben in je leven op alle vlakken. Hij is het brood des 
levens!

Joh 5: 39-40 > Jezus wil persoonlijk met ons 'relatie' hebben. Niet via via. Hij 
maakt tijd voor ons. Maken wij tijd voor Hem?

Dus: Geloof in Mij, kom tot Mij en vertrouw op Mij. Geen enkel probleem kan je 
overmeesteren. Hij geeft de kracht om te overwinnen. Verheug je ondanks alle 
problemen.

Illustratie: Stel er is een mooi kleedje dat je verlangt. Iemand heeft dit al gedragen: 
een vrouw van weinig zeden. Daardoor wil je het misschien niet meer dragen. 
Maar dit kleed is op zich niet verandert. Het is niet mooier of lelijker geworden. 
Wij als mensen leggen hier een (verkeerde) associatie.
Idem met christenen: Je ziet regelmatig christenen die zich niet als christenen 
gedragen. Dit verandert ook niets aan het 'wezen' van God. Hij blijft dezelfde van 



vroeger, heden, en de toekomst. Dit mag dus geen belemmering zijn om te 
geloven in God.

Job 34: 10-12 > God is altijd goed.


