
 
Zondag 15 augustus 2021 

negende van de zomer 

 
 

Evangelielezing: Johannes 6,25-40 

 

Lied: lied 979: ‘de vogels van de bomen’ (t. Willem 

Barnard, m. Nico Verrips) 1 zangers, 2 allen, 3 zangers, 

8+11+12+14 allen 

 

Overweging 

 

‘Ik ben benieuwd hoe je de Johannes-lezing en 

Mariologie met elkaar verbindt,’ schreef Simon me de 

afgelopen week. 

Nou, dat was ik zelf ook. De keuze voor het 

openingslied is ingegeven door het moment in het jaar: 

15 augustus. De lezing uit Johannes door het 

leesrooster. En op het eerste gezicht hebben ze niets 

met elkaar te maken. 

Gelukkig hielp Henk me op weg. ‘Er worden in beide 

dezelfde grote thema’s aangeroerd,’ zei hij. ‘Zowel in de 

lezing als in het lied. Ze gaan over leven geven. Over 

sterven. En over opstaan tot eeuwig leven.’ 

 

Wat een prachtige parallellen! Maria en Jezus – lijken ze 

dan zo op elkaar? Is het ‘zo moeder, zo zoon’? 

Leven geven. Maria schenkt het leven aan een zoon, 

Jezus. Tweemaal zelfs. Heel kort wordt het aan het eind 

van het eerste vers genoemd: ze wordt ontheemde en 

redt hem van de dood. Met Jozef vlucht ze naar Egypte, 

als gekte koning Herodes beheerst. En redt daarmee 

Jezus’ leven. 

En Jezus: ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zegt hij. Ga 

je mijn weg, dan zul je geen honger meer hebben. 

 

En dan: het thema sterven. Het derde couplet vertelt 

ervan. Jezus sterft; hij, de boodschap van nieuw leven, 

hangt tussen hemel en aarde tot de dood erop volgt. 

Ook een deel van Maria sterft op dat moment. Een 

zwaard doorsteekt haar hart. Het verhaal gaat dat een 

zekere Simeon dit al jaren geleden had voorspeld. (Lk 

2,35) 

In het evangelie wordt de dood eerst niet bij naam 

genoemd. Maar je hoort hem meeklinken in Jezus’ 

woorden. Het aardse brood doet ons maar tijdelijk 

goed. Het brood dat hij zelf is, is anders: dat is voor de 

eeuwigheid. 

 

En het opstaan tot eeuwig leven? 

In het lied is dit grootse thema samengevat. Geslagen is 

Maria. Hartverscheurend vertelt het vierde vers van 

haar verdriet. Maar ze staat op en aan het eind van vers 

vijf hoor je haar lofzang klinken: ze zingt en juicht. Want 

Jezus is door de dood niet te stuiten, maar gaat 

opgewekt verder. 

In het Johannesevangelie belooft Jezus dit aan 

iedereen. Want zo wil God het. Wie in hem gelooft, zal 

eeuwig leven. 

 

Zo weerspiegelt Maria’s leven wat het evangelie van 

Johannes vandaag over Jezus vertelt. 

En er viel me nog iets op. 

Er is iets wat telkens weer gebeurt in het evangelie van 

Johannes: Jezus beroept zich op God. Ik ben het niet die 

deze dingen doet, God is het – hij zegt het keer op keer. 

Ook vandaag. ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zegt 

hij. Maar ik doe niet wat ík wil, ik doe wat God wil. God 

wil niemand verloren laten gaan. En zo zegt Jezus: ‘ik 

ben het,’ en tegelijk: ‘ik ben het niet.’ 

Het is opvallend hoe hij steeds van zich af wijst naar 

God. ‘God heeft mij de volmacht gegeven,’ zo noemt hij 

het. En ja, hij moedigt ook aan in hemzélf te geloven – 

maar alleen omdat God hem gezonden heeft. Het is 

God die schept, geneest, leven geeft, ik kom slechts 

namens hem. Zoals Paulus later schrijven zal: ‘niet ik, 

maar God in mij.’ 

 

Is het met Maria niet net zo? Als we íets van Maria 

weten, dan is dat haar bescheidenheid. Al vanaf het 

begin van haar zwangerschap. Ze komt niet met haar 

eigen wensen en verlangens. Ze zegt tegen de engel 

Gabriël: ‘laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ 

Het tweede couplet van het lied over Maria drukt dit 

indringend uit. ‘Zij zal niet in de weg staan, zij schaart 

zich aan de kant van dwaze, sterke moeders, zo 

kwetsbaar in hun kind…’ Ze blijft vanaf de zijlijn hopen 

op het goede. En ze is erbij, volgens Johannes, als Jezus 

sterft. Ze is de moeder op de achtergrond, zonder wie 

alles onmogelijk was geweest. 

 

Het is Maria’s nederigheid die haar groot maakt. 

Ze durft klein te zijn. Ze wijst, net als Jezus, niet op 

zichzelf, maar van zichzelf af. Ze neemt genoegen met 

een rol in de schaduw. 

 



Maar ik wil helemaal geen rol in de schaduw, kun je 

denken. Is dit het voorbeeld dat we moeten volgen – 

dat van Maria? Wordt ook van ons verwacht dat we een 

rol in de schaduw kiezen? Mogen we onszelf dan niet 

ontwikkelen? En is het niet heel natuurlijk om te willen 

groeien, zeker als je jong bent en een opleiding volgt, 

carrière maakt, vooruit wilt komen in het leven? Mag 

dat dan niet? 

 

Zeker mag dat. We hebben immers talenten gekregen 

om ze te ontwikkelen – Jezus vertelt daar zelfs een 

gelijkenis over. God roept ons om tot onze bestemming 

te komen. En dat wil niet zeggen dat we stil in een 

hoekje moeten afwachten wat er gebeurt. Dat wil 

zeggen dat we de verantwoordelijkheid voor ons eigen 

leven moeten nemen. 

Maar we kunnen daarin ontsporen. 

Zo kan dat gaan, wanneer we ons niet meer richten op 

onze eigen weg, een weg die ieder van ons gaat met 

God – maar op de weg van anderen. Wanneer we gaan 

vergelijken. Wanneer we gaan denken: die ander doet 

het beter dan ik, wordt meer gewaardeerd dan ik, heeft 

het beter voor elkaar dan ik... Wanneer we het idee 

hebben dat we niet gezien worden. Niet op de juiste 

waarde geschat. Dat er over ons heen gelopen wordt. 

Zo kan dat gaan – en je kunt je er een mislukking door 

voelen. Of een mikpunt van spot. Of een watje in de 

ogen van anderen. Het kan je boos maken, woedend; je 

doen wakker liggen ’s nachts met in je hoofd al die 

dingen die je had willen zeggen, móeten zeggen, had 

willen doen, dan hadden ze je wel serieus genomen… 

Zo kan het gaan tussen een ouder en een kind. Tussen 

twee mensen die in hetzelfde bedrijf werken. Tussen 

een broer en een zus. Tussen ons, hier aanwezig en 

thuis meevierend, als leden van één gemeente, allen 

werkers in Gods wijngaard. 

 

Maria doet wat ze in haar ogen doen moet. Ze doet 

datgene waarvan ze voelt dat God het van haar vraagt. 

En zo doet ook Jezus, horen we via Johannes. 

Maria en Jezus – beiden zetten niet zichzelf in het 

middelpunt, maar God. Het is niet hun eigen 

zichtbaarheid of succes waar het hen om gaat. Het is 

wat God hen te doen geeft. 

Daarmee blijven ze uit de buurt van competitie en 

macht en geldingsdrang. En aanvaardt Jezus uiteindelijk 

zelfs de rol van de zondebok. Zondebok – een woord 

dat wij nog altijd gebruiken. Het beeld komt uit het 

Bijbelboek Leviticus, waar het ritueel van de Grote 

Verzoendag wordt beschreven. Op die dag wordt een 

bok beladen met de zonde van heel het volk de 

woestijn in gestuurd (Lev 16,20-22). Zo draagt Jezus 

onze zonden weg. 

En moeten we dat niet ieder op onze tijd doen? Als je 

op je strepen blijft staan tegenover de broer die je 

onrecht aandeed, of de vriendin die je een streek 

leverde – dan loopt het contact dood. Onze relaties 

kunnen alleen bestaan wanneer we ieder op onze beurt 

die zondebok willen zijn. En dat onrecht of die streek 

van de ander naast ons neer leggen – oftewel 

wegdragen, zoals de bok de zonde van Israël meeneemt 

de woestijn in. 

 

Als Jezus het over eeuwig leven heeft, dan denk ik 

hieraan. Niet aan een leven na dit leven, maar aan een 

manier van leven in dit leven. Een manier van leven die 

dit leven kwaliteit geeft. Die het tot het échte leven 

maakt, zoals het bedoeld is, zoals het kan zijn. 

Dit is wat over Maria verteld wordt. Dit is wat Jezus 

belichaamt. Hiermee brengt hij ons in contact. Bij hem 

valt weg wat buitenkant is, wat onecht en opsmuk is, 

wat pretenties heeft. Valt weg wat vergaat. 

‘U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, 

maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven 

geeft,’ zegt hij. Dat vinden we in deze manier van leven. 

Een manier van leven met aandacht – dát is nou 

bidden, zei de priester André Zegveld vorige week in 

Trouw: aandachtig leven. Een manier van leven die 

betekent dat je middenin het leven staat; dat je doet 

wat er werkelijk toe doet. Dat je de weg met God gaat. 

Een weg die je alleen zelf kunt invullen, een ander kan 

het niet voor je doen. 

 

We ontkomen er niet aan: veel in ons dagelijkse leven is 

opsmuk, pretentie, buitenkant die indruk moet maken… 

Maar het hoeft niet het enige te zijn. Dat laten Jezus en 

Maria ons zien. 

 

Muziek 

 

Lied: ‘U kennen, uit en tot U leven’: lied 653, 1+2  

(t. Ad den Besten, m. Georg Neumark) 

 


