“Ek is die Brood wat Lewe gee...” Johannes 6:35

Vertel vir mekaar 2 stories:
Eerste een van ‘n geleentheid toe jy ongelooflik honger was. Wat was die omdtandighede?
Tweede een van die lekkerste ete wat jy nog ooit gehad het. Hokeom was dit so lekker of spesiaal?

Lees Johannes 6:22-40
Wat tref jou met ‘n eerste lees uit hierdie gedeelte?
Agtergrond: Hoofstuk 6 begin met die verhaal van die vermeerdering van die brood – ongeveer 12 duisend mense eet
van 5 broodjies en 2 vissies. Dit is hierdie selfde mense wat nou weer vir Jesus kom soek (v 26).
Watter impak het wonderwerke gewoonlik in mense se lewens?
Het jy al ‘n wonderwerk in jou lewe ervaar? Indien wel, vertel vir die groep daarvan.
As daar ‘n wonderwerk is wat jy op die oomblik in jou lewe of in die lewe van iemand anders nodig het, wat sal
dit wees?
Oortuig wonderwerke mense om in Jesus te glo?
Wat leer ons hieroor uit die lewe van Jesus – het die wonderwerke wat Hy gedoen het mense oortuig, of
nie?
Jesus wil meer as ‘n wonderwerker wees, Hy wil die brood wees wat vir ons lewe gee – v 35. Wat dink julle sou dit
beteken, in die lig van die gesprek oor wonderwerke?
Die beeld van Israel wat vir 40 dae manna in die woestyn eet – v 30-31, word hier as teken van ‘n wonderwerk
gebruik, met die moontlike veronderstelling – “As God vir hulle vir 40 jaar elke dag manna gee, dan kan Hy mos
vir ons meer as een keer brood gee...”
Hoe antwoord Jesus hulle in v 33-35? En wat sou dit kon beteken?
(Jesus wil die brood wees, elke dag vir die res van ons lewe kan ons eet
en versadig word = groter wonderwerk as manna in woestyn)
Vir Jesus gaan dit oor baie meer as net ons lewe hier op aarde. Wat lees ons daarvan in v 27 en 39-40?
Hoe kry ons die ewige lewe?
Wat wil hierdie gedeelte vir ons leer met die oog op Goeie Vydag en Paassondag – Jesus se dood en opstanding?

NB uitdaging: Watter een saak daag jou uit om in hierdie week anders te gaan leef?
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