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6. Jezus en zijn leerlingen – Een gesprek wordt discussie … 
Johannes 6: 47-63 
 
In een bijzonder verhaal over koning David in 2 Samuel 23:15-17 lezen we 
over een heldendaad van zijn mannen. David weigert het water te drinken dat 
ze met gevaar voor eigen leven voor hem uit vijandelijk gebied voor hem 
hebben gehaald. ‘Het zou zijn alsof ik hun bloed zou drinken.” En dat wil 
David niet. In de wetgeving van Israël was het trouwens streng verboden om 
bloed te nuttigen. In het bloed zit het leven. 
Wat vraagt Jezus dan van zijn leerlingen als Hij beveelt ‘om zijn lichaam te 
eten en zijn bloed te drinken’? (Joh 6:54) Dit gaat dus eigenlijk tegen de 
joodse geboden in. Maar meer zit het verzet in het idee dat iemand anders 
zijn leven voor je op het spel zet. Net als David willen we niet dat anderen hun 
leven voor ons riskeren om onze dorst te lessen.  
Geen wonder dat de woorden van Jezus ergernis wekken. De joden gaan niet 
meer met Jezus in gesprek, maar met elkaar in discussie. De tegenstellingen 
worden groter. Dan gaat mensen meer praten over, dan met elkaar. Maar 
Jezus blijft het gesprek zoeken. Zelfs zoekt hij naar de ergernis die het bij zijn 
leerlingen oproept. En ook bij ons vandaag. 
Jezus begrijpt dat niemand graag wil dat iemand anders zijn leven voor hem 
of haar in de waagschaal stelt. Hij vraagt ons alles te zien vanuit het 
perspectief van God. Hij is niet zomaar een mens. Hij is gezonden door God. 
Want God wil niet van ons vragen ons leven te geven om de toekomst te 
openen. Maar Hij gaat een stap verder dan David. Hij wil ons bloed niet 
drinken, maar zendt zijn Zoon om ons bestaan zo te openen. Daarom mogen 
wij eeuwig leven ontvangen.  
Verwijst Jezus met deze woorden direct naar het vieren van het avondmaal? 
Calvijn stelt: Jezus lichaam eten en zijn bloed drinken betekent: elke dag in 
relatie staan met Jezus en leven vanuit zijn zelfovergave voor ons. 
 
Om nog eens over door te praten: Herkent u / herken jij de ergernis over wat 
Jezus zegt? Vindt u / vind jij het moeilijk de redding van Jezus te aanvaarden? 

Bijbelstudie –  
Heel Johannes 6 gaat over brood. Lees het in het geheel nog 
eens door. Hoe heeft het wonder te maken met de betekenis 
die Jezus er later aan geeft? 

 
Gebed –  
Vader in de hemel, liefst zou ik mij zelf redden, omdat ik er 
dan zelf trots op zou kunnen zijn. Of ik zou liefst zelf de 
gevolgen dragen  van mijn daden. Ik ben liever niet 
afhankelijk van iemand anders. Maar dan kan ik niet. Het zou 
mijn einde betekenen. Dank U voor Jezus, uw zoon, onze 
Redder! 

 
Liturgie –  
Voor wie meer in beelden denkt dan in woorden: Wat ziet u 
/zie jij in dit schilderij rond de woorden ‘gesprek’  en 
‘Avondmaal’? 
 

 
(Arcabas – Emmaus) 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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