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Prediking zondag 8 april  2018

We hebben allemaal
honger en dorst.

Waar vullen we
onze maag mee?

Jezus zegt:”Ik ben het brood dat leven geeft”

Wat is onze geestelijke honger?

Waarmee vullen we ons denken en ons hart?

Jezus zegt:”Ik ben het brood dat leven geeft”

Psalm: 33:20
Wij verwachten vol verlangen …. de Heer

Psalm 63:2a en 4a
God, U bent mijn God, U zoek ik
Naar U smacht mijn ziel
Uw liefde is meer dan het leven

Jezus zegt:”Ik ben het brood dat leven geeft”

Joh 14: 8: zegt Filippus tegen Jezus: “Laat ons de Vader zien, 

meer verlangen wij niet.

Fil 3: 10: Ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn 

opstanding ervaren

1 Petrus 4:2 … met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand 
laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden 
door menselijke verlangens/begeerten, maar door Gods wil.

Jezus vraagt: Wie zeggen de mensen dat Ik ben?

Jezus vraagt: Wie zeggen jullie dat Ik ben?

Wie denk jij, geloof jij, zeg jij dat Jezus is?

Wie zegt Jezus zelf dat Hij is?
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Jezus gebruikt daar beelden voor uit het dagelijks 
leven: 

Jezus gebruikte daar beelden voor uit het 
dagelijks leven: 

Welke beelden zou Jezus gebruiken als Hij nu zou 
leven?

Het Johannes Evangelie

Ik ben het brood                  Ik ben de Goede Herder
dat leven geeft

Ik ben het                                                Ik ben de deur der
licht der                                                            schapen
wereld

Ik ben de weg
Ik ben de                                                           de waarheid 
opstanding                                                        en het leven
en het leven                                                   

Ik ben de ware wijnstok

Jezus zegt:”Ik ben het brood dat leven geeft”

Samen lezen:

Johannes 6: 25-35   en   47-51

Jezus zegt: “Ik ben het brood dat leven geeft”

Brood in de Bijbel:

Gen. 3:19              graanschuren Jozef

manna      tabernakel       Bethlehem      kribbe

verzoeking van Jezus                wonderen

Joh. 6: 33  Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de 
hemel en dat leven geeft aan de wereld.

Jezus zegt: “Ik ben het brood dat leven geeft en
wie  bij Mij komt zal geen honger 
meer hebben”

Welke honger zou Jezus bedoeld hebben?

Hoe is het met mijn honger?

Welk brood eet ik? 
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Vrucht van intimiteit, van bij Hem komen/zijn en Zijn 
brood (Woord) eten:
- Hem beter leren kennen
- Hem meer liefhebben

- versterkt ons identiteit in Jezus
- groei in het worden als Jezus

- groei in haten van de zonde
- groei in het verstaan van Zijn stem
- rust, vrede, vrijheid

- groei in denken zoals Jezus
- de wil van de Vader te willen doen  Joh 4:34

Wie verlangt/hongert daar niet naar?

Jezus zegt: “Ik ben het brood dat leven geeft en  wie  bij Mij
komt zal geen honger   meer hebben”

Vraag: wil je zelf het brood zijn in 
de handen van Jezus?

Jezus zegt: “Ik ben het brood dat leven geeft en  wie  bij Mij
komt zal geen honger   meer hebben”

Discipel zijn is ook zelf brood zijn.

We zijn broodnodig in de oogst.

Vrucht van intimiteit, van bij Hem zijn en Zijn brood
eten:
- Hem beter leren kennen
- Hem meer liefhebben

- versterkt ons identiteit in Jezus
- groei in het worden als Jezus

- groei in haten van de zonde
- groei in het verstaan van Zijn stem
- rust, vrede, vrijheid

- groei in denken zoals Jezus
- de wil van de Vader te willen doen  Joh 4:34

Wie verlangt/hongert daar niet naar?


