
 
Zondag 14 maart 2021 

morgengebed op de vierde zondag 

van de Veertig Dagen: Laetare 

 
 

 

 

 

 ‘Ik trek me terug en 

wacht  

 

Dit is de tijd  

die niet verloren 

gaat:  

 

Iedere minuut zet 

zich  

in toekomst om’ 

 

Evangelielezing: Johannes 6,1-15 

 

Muziek: M. Greene, Grave in g 

 

Overweging 

 

Ik trek me terug en wacht. 

Dit is de tijd die niet verloren gaat: 

iedere minuut zet zich in toekomst om. 

 

Vandaag werpen deze woorden van Maria Vasalis 

licht op dat heel bekende verhaal van Johannes. 

Het verhaal van de vijf broden en twee vissen. Van 

een menigte mensen. Van genoeg voor iedereen. 

Een verhaal boordevol symbolen. Neem 

bijvoorbeeld dat gerstebrood van die jongen. 

Gerstebrood hoort bij Pasen. Gerst werd als eerste 

geoogst. Zo zegt Johannes: let op, dit is een 

Paasverhaal! 

 

Ik trek me terug en wacht… 

Hier zien we de wachtende persoon voor ons. 

Zittend op een steen. Ze doet me denken aan die 

mensen daar bij Jezus op de berg. ‘Ongeveer 

vijfduizend!’ zegt het verhaal. Of, met andere 

woorden: het zijn er zoveel, meer dan je tellen 

kunt. En ja, vijf: dat is natuurlijk een verwijzing 

naar de vijf boeken van de Torah. Jezus doet niets 

buiten Israëls traditie om. ‘Laat iedereen gaan 

zitten,’ heeft Jezus gezegd. Er was daar veel gras, 

en ze gingen zitten. 

 

Meestal wanneer we dit verhaal horen, richten we 

onze aandacht op de personen die spreken. Jezus. 

Filippus. Andreas. Zij zijn de hoofdpersonen in dit 

verhaal. In hun gesprek gebeurt van alles. 

Vertwijfeling en verbijstering bij Filippus. Zelfs het 

loon van een half jaar zou niet voldoende zijn om al 

die mensen eten te kunnen geven!  

En Andreas – hij zoekt naar een oplossing en 

eindigt in moedeloosheid. Hier zijn vijf broden en 

twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor 

zoveel mensen? 

 

Jezus. Filippus. Andreas. Maar zij zijn niet de 

enigen. Er is daar die menigte mensen. Die gaan 

zitten in het gras. En wachten. 

Het is bijna niet voor te stellen dat ze daar écht 

zitten zonder iets te eten. Waar een grote groep 

mensen bijeen is, zijn ook altijd slimme handelaars 

te vinden die eten verkopen. Zouden ze ook in de 

Oudheid niet een soort foodtrucks hebben gehad? 

Bovendien hebben mensen meestal wel het nodige 

bij zich, wanneer ze langere tijd van huis gaan. 

Dat alles maakt dat je denkt: het gaat hier dus niet 

om het eten. Het gaat om iets anders. Iets wat 

door dat eten wordt gesymboliseerd. We weten 

hoe Johannes focust op Pasen. En als je daaraan 

denkt – dan weet je wat hij in gedachten heeft 

gehad: Jezus deelt zichzelf. En stilt daarmee onze 

innerlijke honger. Hij deelt zichzelf, waar wij ons 

neerzetten in het gras en geduldig wachten. Het is 

opvallend hoe Johannes dit vertelt: Jezus geeft niet 

de opdracht het brood uit te delen, zoals de 

andere evangelisten ons vertellen. Hij doet het 

zélf. Hij deelt het brood, verwijzing naar het manna 

in de woestijn. En er is ook vis. Symbool dat al 

korte tijd na Jezus’ dood door christenen veel 

betekenis kreeg. In het Griekse woord vis, 



‘ichthus’, duidt elke letter een woord van de 

christelijke geloofsbelijdenis aan: Iesous Christos, 

Theou huios, soter: Jezus Christus, zoon van God, 

redder. 

Zo deelt Jezus zichzelf uit. Als in het lied dat we 

straks horen: “Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 

Uzelf aan ons uit voorgoed”. En zoals je kunt 

aanvoelen in het gedicht van Vasalis: 

Ik trek me terug en wacht. 

Dit is de tijd die niet verloren gaat: 

iedere minuut zet zich in toekomst om. 

 

Ze zijn op deze rabbi afgekomen omdat ze hopen 

op voedsel voor hun ziel. Ze zijn hongerig. Er is een 

leegte in hen, een verlangen. Ze hopen dat Jezus 

die leegte en dat verlangen kan vullen. 

Iemand die deze honger heeft gekend, is Blaise 

Pascal. Een groot wiskundige en filosoof uit de 

zeventiende eeuw. En iemand die meende: ooit 

heeft God de mensheid geschapen en zich daarna 

teruggetrokken. Hij was een kind van zijn tijd, de 

tijd van het rationalisme. Tijd van geloof in de 

kracht van het menselijke verstand. Tijd van de 

overtuiging dat we met onze ratio alles zullen 

kunnen begrijpen. Van geloof dat we door de 

wiskunde alle problemen kunnen oplossen. 

In de loop van de jaren verandert hij. Hij ervaart 

leegte: met ons verstand kunnen we niet alles 

vatten en onze ziel niet voeden. Hij zoekt naar 

betekenis in het christendom. Een keer op een late 

avond heeft hij een godservaring. Later probeert 

hij er woorden aan te geven. ‘Vreugde’ is een 

woord dat steeds bij hem opkomt. ‘Ik had me van 

hem afgescheiden,’ schrijft hij. Hij ervaart hoe God 

die scheiding ongedaan maakt. Hoe God de leegte 

vult. Hoe dat iets is wat hij niet eigenmachtig, met 

zijn wil en zijn verstand, kan doen. Hoe het God is 

die dit doet. 

 

Ik denk ook aan Jan den Hartog. Streng christelijk 

opgevoed. In zijn leven laat hij het geloof achter 

zich, al blijft het hem wel intrigeren. Speciaal voor 

Dora gaat hij één keer per jaar mee naar de kerk: in 

de Kerstnacht. In de laatste paar jaar, de jaren van 

de hersentumor die zijn krachten ondermijnt, 

verandert hij. Oog in oog met het einde gaat hij 

zich de vragen opnieuw stellen: waar is God? Wat 

heeft hij met ons mensen te maken? De vragen zijn 

als een trekkracht die hem niet loslaat. Jan opent 

zich voor iets wat niet uit zijn verstand voortkomt, 

niet uit de kracht van redenaties. Hij zit daar met 

die grote groep mensen in het gras, bij Jezus. 

 

Dat zitten in het gras, dat is niet zomaar zitten. 

Het is vertrouwen dat de tijd die je daar 

doorbrengt, geen verloren tijd is. Dat er toekomst, 

uitzicht, vervulling uit voortkomt. 

Zitten: het is een kwetsbare houding. ‘Aanliggen’, 

kun je ook vertalen. Zoals mensen aanlagen 

wanneer er gegeten werd. Een houding waarin je 

jezelf niet opricht en lang maakt – maar klein en 

bescheiden. 

Het is vertrouwen. Overgave. Eén van de 

moeilijkste gemoedstoestanden om te bereiken, 

wat mij betreft. Het is wat mensen van alle tijden 

en plaatsen hebben gezocht. Waar ze naar hebben 

gestreefd. Waar ze voor in retraite zijn gegaan en 

zijn ingetreden in kloosters. En wat ze soms, af en 

toe, konden bereiken. Overgave. Opgeven dat je 

alles zelf in de hand moet hebben. Of dat je alles 

zou moeten begrijpen. De overtuiging opgeven dat 

je het zelf moet ‘maken’ in je eigen leven, omdat 

niemand anders dat voor jou doet. Opgeven dat je 

hard moet werken om een waardevol mens te 

kunnen zijn. En je loslaten in Gods hand. Jezelf 

toevertrouwen. Toelaten dat je ergens heen 

getrokken wordt. Omdat je dan pas écht verzadigd 

zult kunnen worden – vertelt ons Johannes. 

 

Dat brood en die vis, we eten er vandaag nog van. 

Ook nu, in deze tijd waarin we al zolang niet meer 

de maaltijd van de Heer hebben kunnen vieren. 

Ook nu deelt Jezus zichzelf met ons, hij deelt zich 

voorgoed uit. En wij, we delen het met elkaar – ons 

hele mensenbestaan. 

 

 

Lied: ‘Het brood in de aarde gevonden’: lied 390 

(t. Huub Oosterhuis, m. Albert de Klerk)  


