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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Johannes 5,31-32 (Lezing: Johannes 5,14-47) 

Getuigen van Jezus, het verspreiden of doorgeven van het goede nieuws aan mensen in je netwerk, of aan 
je kinderen, is niet vanzelfsprekend in onze wereld. Want veel in onze tijd is gericht op het vinden van je 
eigen weg en het bepalen van je eigen keuzes. De ander iets opdringen, of je kinderen indoctrineren met 
bepaalde ideeën over God en het leven… daar houden we niet van. En discussies daarover gaan we 
gemakkelijk uit de weg. 

Jezus niet. Hij zoekt de discussie. Hij provoceert. Hij zegt grote dingen over zichzelf. Hij stelt zichzelf gelijk 
aan de Vader. Niet per ongeluk, nee, zin na zin herhaalt Hij het. En zijn boodschap is: ik ben één met de 
Vader.  

En dat is niet maar een uitspraak zonder onderbouwing. Nee Jezus betrekt zijn Vader er als getuige bij. De 
Vader die op drie manieren over Jezus getuigt: door Johannes de Doper, door het werk dat Jezus doet én 
door de Schriften. 

Zo maakt Hij duidelijk dat wat Hij zegt totaal niet vrijblijvend is. En dat heeft ons iets te zeggen als we het 
evangelie verkondigen en doorgeven. Laten wij het vrijblijvend? Als wij getuigen van ons geloof… getuigen 
we dan vooral van ons geloof (en blijft het daarmee een persoonlijke ervaring)? Of getuigen we van God zelf 
(en wordt het daarmee een aanspraak waar die ander iets mee moet)?  

En die aanspraak doen… dat is geen indoctrineren of opdringen. Dat is bevrijden. Want Jezus is fantastisch. 
Dompel anderen, dompel je kinderen onder in Hem.  

Besprekingsvragen   
1. Heb jij je eigen opvoeden (als ouder) of je eigen opvoeding (als kind) weleens ervaren als 

‘indoctrinatie’. Vertel eens iets van je gedachten hierover?  
2. Hoe vind jij het om te getuigen van Jezus? Getuig je vooral van je geloof? Of getuig je van God? 

(Of vindt je dat een valse tegenstelling?) 
3. Die drie getuigenissen van de Vader over Jezus (Johannes de Doper, het werk van Jezus en de 

Schriften) – welke vindt jij het sterkste getuigenis? Waarom?  
4. Probeer eens in een paar zinnen jouw eigen getuigenis over God te geven? Hoe verwoord jij dat?  
5. Neem je voor om dat getuigenis binnenkort met iemand te delen die niet gelooft. 
6. Je kinderen onderdompelen in Jezus… hoe doe je dat? En hoe ga je dat de komende tijd doen?  

Teksten om te lezen 
Jezelf met God vergelijken is echt een doodzonde in Israël. Lees maar in de volgende teksten: 

Ezechiël 28,1-10 

Ezechiël 29,1-12 

Jesaja 14,4-15 en Daniël 4 

Daniël 11,36-45 


