
Meer dan genoeg…       
Johannes 6: 1-15 De wonderbare spijziging     Aangepaste dienst 

Wat gebeurde er? De Feiten 

De film laat je nog helder zien wat er 
gebeurde… 
 

Voetbal plaatjes 

Veel mensen gingen speciaal naar de 
Albert Heyn om boodschappen te 
doen. Er viel iets te halen. Zo gingen 
ook heel veel mensen naar Jezus toe. 
Er viel iets te halen bij Hem. Eerst 
liepen ze achter hem aan omdat hij 
wonderen deed (Joh. 6: 2). Later 
zoeken ze hem niet omdat ze tekenen 
hebben gezien, maar omdat ze brood 
gegeten hebben (Joh. 6: 26). Waarom 
doet Jezus wonderen? Hij wil dat jij de 
vraag stelt Wie is toch deze man? Hij 
is geen profeet, hij is geen koning. Hij 
is de zoon van God. Waarom doet 
Jezus wonderen? Jezus wil niet laten 
zien hoe sterk Hij is. Wonderen zijn 
tekenen van wat Jezus komt doen, 
van zijn missie. Jezus gaat de wereld 
weer maken zoals God hem heeft 
bedoeld. Jezus genezingen en 
wonderen zijn de enige natuurlijk 
dingen in een wereld die onnatuurlijk is 
geworden. Het is normaal dat er 
voldoende eten is. Zo had God het 
bedoeld. Dat Hij er altijd in mocht 
voorzien. God heef een wereld 
ontworpen en gemaakt zonder honger 
en pijn. Dat laat Jezus zien.  
 

ruilen 

Kinderen ruilden voetbalplaatjes. Zo’n 
ruilhouding hebben wij ook vaak bij 
God. Als u een wonder doet wil ik wel 
in u geloven. Ik wil eerst iets zin. Dat 
wondergeloof zie je vandaag ook heel 
veel.  
 
Als u… dan zal ik…. Als ik …dan zal 
God… Een als-dan-ruil geloof…  
 
Ik ken wel een andere ruil, de 
wonderbare ruil, die centraal mag 
staan. Hoewel ik…. Toch mag ik….en 
daardoor kan ik…. 
 

Ik ben het brood 

Jezus leert dat we als we bij hem 
komen en met hem leven nooit meer 
honger zullen hebben en nooit meer 
dorst zullen hebben. Goed om erover 
na te denken wat geestelijk honger en 
dorst is? Het heeft in ieder geval te 
maken met een leeg gevoel. Als je vol 
bent van Jezus heb je alles. Bij het 
avondmaal wordt Jezus eigenlijk 
uitgedeeld. We denken er weer aan 
dat Jezus het belangrijkste is en dat 
we met hem mogen leven. Ook Hij is 
gebroken en miljoenen mensen 
worden gevoed. Dat is nog eens een 
wonder.  
 

God maakt van weinig veel 

Dat is de lijn in de bijbel. Denk aan 
Abraham en Sara. God maakt uit hen 
een groot volk. Denk aan Gideon, met 
een leger van 300 mannen verslaat hij 
een super groot leger. Geweldige 
belofte. Met kleine dingen, met kleine 
mensjes doet God hele grote dingen.  
Dat ene gesprekje wat jij voert kan 
grote gevolgen hebben.   
  

Verzamel de restjes 

Er mag niets verloren gaan. Er blijft 
hier heel veel over zodat mensen 
elders in de wereld te weinig hebben. 
Als Jezus het brood is dat uitgedeeld 
wordt wat zijn dan de restjes? Wat 
laten wij dan verloren gaan? In ieder 
geval mogen wij er aan denken dat 
God altijd veel meer geeft dan wij 
nodig hebben en dat we dat niet voor 
onszelf mogen houden. Dan laat je het 
verloren gaan. 
 

  

 
 
 

Gemeente- 
vergadering…  

 
Op maandagavond 30 maart een 

inspirerende gemeentevergadering 
voor leden, vrienden en gasten van de 

gemeente. 
 

Tijdstip: 20:00-22:00 
Plaats: Koepelkerk 

 
Onderwerpen:  
 

1. De contacten met 
Villa Klarendal (oa door 
Wim Bos en Ikenius Antuma) 

2. De nieuwe plannen 
voor het kinderwerk 
(Kind & Kerk) 

3. Geloof & werk (Het 
team geloof & werk) 

4. Bijpraten (oa hoe staan 
we er financieel voor in tijden 
van de kredietcrisis) 

5. Ontmoeting 
 

22 maart 2009  
dominee Gert Hutten Overkoepelend 
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