	
  

	
  

7 wonderen van Jezus
Wanneer iemand geïnteresseerd is om meer te leren en te weten over Jezus, kunnen we gebruik
maken van de 7 wonderen van Jezus uit het Johannes evangelie.
In Johannes 20:30,31 zegt Johannes: ”Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog
wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn
beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te
geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.”
De Heilige Geest zegt dus dat de wonderen van Jezus die Johannes beschreven heeft geschreven
zijn, zodat mensen gaan geloven dat Jezus de Zoon van God is.
Dit zijn de 7 wonderen die beschreven zijn in Johannes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Johannes 2:1-12 Veranderen van water in wijn
Johannes 4:46-54 De genezing van de zoon van de hoveling
Johannes 5:1-14 De genezing van de verlamde bij het bad in Bethesda
Johannes 6:1-14 De spijziging van de 5000
Johannes 6:15-25 Jezus loopt op het water
Johannes 9:1-41 De genezing van de man die vanaf zijn geboorte blind was
Johannes 11:1-46 De opwekking uit de dood van Lazarus

Wanneer een groep of iemand meer wil weten van Jezus, dan vertel je het verhaal en stel je
hierbij de volgende 4 vragen:
1) Wat zegt dit verhaal over mensen?
2) Wat zegt dit verhaal over Jezus?
3) Wat zegt dit verhaal tegen jou?
4) Wie heeft het nodig om ook dit verhaal te horen?
Van hieruit komt een gesprek op gang!
Een aantal tips:
! De tool dient ook als filter om te kijken of je een persoon van vrede hebt. Is hij of zij echt
open? Wil hij of zij zijn sociale cirkel met je delen? Wanneer mensen meer willen weten,
vertel je de volgende keer een nieuw verhaal.
! Vertel het verhaal zoveel mogelijk trouw aan de bijbel, maar niet word voor word. Oefen
met vertellen.
! Blijf zo dicht mogelijk bij het verhaal. Als mensen afwijken stel de vraag: Wat zegt dit
verhaal?
! Gebruik zo weinig mogelijk Christonese woorden als kerk, genade, zonde. Praat over
Jezus.
! De Heilige Geest heeft deze volgorde van verhalen gekozen. Probeer je aan deze volgorde
te houden.
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