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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Johannes 17,21-23 (Lezing Johannes 17) 

Jezus bidt voor eenheid. Dat is een voorbeeld om na te volgen. Ook omdat we beseffen dat eenheid een 
geestelijke strijd is. Dat komt niet vanzelf – er zit weerstand in ons tegen eenheid. Daarom bidden we en 
verwachten we eenheid van God. En waar bidden we dan voor? 

We danken voor de eenheid van God zelf. De Drie-enige bij wie alles begonnen is en die alles zal voltooien. 
Vader, Zoon en Geest die samen het geweldige reddingsplan voor de wereld dragen en uitvoeren. De 
eensgezindheid van de Drie-enige is de basis voor ons bestaan, voor onze liefde, voor onze hoop. Laten we 
hem danken. 

En vervolgens bidden dat wij één mogen zijn met Hem. Dat wij deel mogen worden van die kring van de 
Drie-enige. Bidden om eenheid met de Heer. 

Vanuit die eenheid kunnen wij ook bidden voor eenheid met elkaar, voor krachtige onderlinge verbinding 
omdat we samen thuis zijn bij God, omdat we samen bruid zijn, tempel, kudde – allemaal van die ene Heer.  

En we mogen vragen om geloof in de wereld – ‘opdat de wereld gelooft dat U mij gezonden hebt.’ 

Besprekingsvragen   

1. Wat is volgens jou de eenheid die Jezus op het oog heeft? 
2. In de preek komen 4 gebedspunten voorbij: 

• Dank voor de eenheid van God, 
• Bidt voor eenheid met God 
• Bidden voor eenheid met elkaar 
• Vragen om geloof van de wereld 

               Is één daarvan de belangrijkste? Zo ja, welke? Zo nee – waarom niet? 
3. Voel jij een weerstand tegen eenheid in jezelf? En hoe ervaar je dat binnen de gemeente?  
4. Wat is de rol van het gebed in het overbruggen van meningsverschillen? 
5. Stelling: Als Christus niet in ons woont, dan zullen we nooit echte eenheid bereiken. Wat vind je 

van deze uitspraak? 
6. In de preek word je opgeroepen om gemeenschap als topprioriteit te zien in jouw denken en 

spreken over de kerk en de keuzes die je rondom de kerk maakt. Op welke punten daagt deze 
prioriteit jouw uit om je anders op te stellen?  

Teksten om te lezen 
Jezus spreekt in het Johannes Evangelie vaker over zijn intense verbondenheid met de Vader. Drie 

voorbeelden daarvan: 

Johannes 5 vanaf vers 19; Johannes 10; Johannes 15 


