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Zondag 22 augustus 2021 

tiende van de zomer 

 
 

Evangelielezing: Johannes 6,41-59 

 

Lied: ‘Tafel van Een’: lied 276,3 

 

3. Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis. 

 

Overweging 

 

‘Breken en delen, zijn wat niet kan,  

doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis’ – Huub 

Oosterhuis vat het in zijn gedicht samen. Dat hele, 

onmogelijke hoofdstuk 6 van Johannes waar we nu al 

zo’n tijd uit lezen. 

Over dat brood dat gebroken wordt en niet minder 

wordt. Dat duizenden mensen voedt. 

Over het bedwingen van de chaos. Even tussen de 

bedrijven door lijkt het wel. Jezus die over het water 

van het meer naar zijn leerlingen toe komt.  

Over mensen die Jezus zoeken want hij is kwijt. Die hem 

vinden in Kafarnaüm. In de synagoge, horen we 

vandaag. 

Over dat hele onbegrijpelijke gesprek over brood. ‘Ik 

ben het brood dat leven geeft,’ zegt hij. Wat allemaal 

vragen oproept, natuurlijk. Hoe kan dat? Wat bedoel 

je?  

Kunnen wij dat brood krijgen?  

Maar… hoe kun jij dat brood zíjn? We kunnen jou toch 

niet eten?  

Je bent uit de hemel neergedaald, zeg je. Maar jij bent 

toch de zoon van Jozef en Maria?! 

 

‘Breken en delen, zijn wat niet kan,  

doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis’ – ik stel 

me voor hoe ook de leerlingen van Jezus er niets van 

begrepen. Ook de schrijver van dit evangelie niet. Dat 

hij er pas na Jezus’ dood een klein beetje zicht op kreeg.  

Dat hij zich na Jezus’ dood herinnerde hoe ze voor het 

laatst samen hadden gegeten. En hoe Jezus het brood 

uitdeelde; de wijn inschonk. En daar iets bij zei. 

Misschien de woorden die wij ook nu nog uitspreken als 

we de maaltijd van de Heer vieren: ‘dit is mijn lichaam’; 

‘dit is mijn bloed’. 

Ik stel me voor dat hij toen een poging deed op te 

schrijven wat hij zich nog herinnerde. Want hij wilde de 

woorden doorgeven. En hij gaf ze door, zoals hij ze zelf 

onthouden had. 

 

‘Ik ben het brood dat leven geeft.’ 

We kennen de woorden al zo lang. Velen van ons 

hebben ze van jongs af aan gehoord. We verbazen ons 

er niet meer over. Maar vreemd zijn ze wel. 

Raadselachtig. Het is beeldtaal, symbooltaal. Hoe 

kunnen we die taal begrijpen? Wat kan Jezus ermee 

bedoeld hebben? 

 

‘Ik ben het brood dat leven geeft. Wanneer iemand dit 

brood eet zal hij eeuwig leven.’ 

Je zou het kunnen omkeren. Zonder brood, zonder 

voedsel, ga je dood. 

Weinigen van ons weten wat het is om honger te 

hebben. Echt honger. In onze huidige leefwereld 

kennen we dat niet. Water en brood, drank en voedsel 

– we hebben het in overvloed. We kunnen daardoor 

vergeten hoe belangrijk brood is om in leven te blijven. 

Zonder eten en drinken gaan we dood. 

Zo is het ook met God, zegt Jezus. God is onze 

energiebron; zonder die bron is geen leven mogelijk. Ik 

geef daaraan handen en voeten. Hier en nu. En wijs 

daarmee een weg die ook jij kunt gaan. Brekend en 

delend. Daarmee krijgt jouw bestaan 

eeuwigheidswaarde. 

 

Zo kun je Jezus’ woorden verstaan. 

Ik schets hier de weg van de navolging. De weg van de 

navolging is een weg van ‘zelf doen’. Van een handelen 

dat bij óns begint. Wij worden opgeroepen te handelen. 

Jezus te volgen en net als hij dat brood te worden dat 

voor anderen gebroken wordt; onszelf en wat wij maar 

ontvangen hebben, met anderen te delen. 

Maar er valt denk ik meer over te zeggen. Er is ook iets 

dat eenvoudigweg ‘gebeurt’. Door ‘Jezus te eten’, 

gebeurt er iets met ons. Stukje bij beetje. Stukje brood 

voor stukje brood. 

 

Jezus eten – en dan denk ik: je in Jezus verdiepen; 

openstaan voor God in je leven, in de Bijbelverhalen, in 



2 
 

het verhaal van Jezus – daar groei je van. Iemand 

vertelde me er deze week nog van. Hoe haar geloof 

veranderd is. Er is in haar een overtuiging dat God er is. 

Maar hoe? Ze wist veel dingen niet meer zeker die ze 

vroeger wel zeker wist. God was steeds meer een 

mysterie voor haar geworden. 

Misschien klinkt het vreemd om dit ‘groei’ te noemen: 

minder weten dan je vroeger wist. Maar ik geloof echt 

dat het groei is. Leven met een open vraag, met een 

mysterie, zonder zekerheden die je vroeger had: dat 

vraagt immers om stevigheid. Om de moed vragen te 

stellen bij wat eens een vaste waarheid leek. Om de 

durf je nergens aan vast te klampen. Om de wil de 

realiteit onder ogen te zien: dat geloven een manier 

van leven is, niet een zekerheid. 

 

Jezus eten, daar groei je van. Bijna ongemerkt. Zoals je 

groeit wanneer je kind bent, enkel door te eten en te 

drinken. Soms zie je na de zomervakantie hoe kinderen 

ineens de lucht in zijn geschoten. Het gebeurt gewoon. 

Naarmate we Jezus tot ons nemen, groeien we als 

mens. We worden als het ware steeds een beetje meer 

zoals hij. We raken minder op onszelf gericht. We 

worden minder streng, ook in geloof: terwijl je 

aanvankelijk van alles ‘moest’, laat je dat stukje bij 

beetje los en zie je meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld 

dat naar de kerk gaan niet iets is wat ‘moet’, maar wat 

je doet omdat je het fijn vindt. En dat God niet alleen 

daar is waar mensen goed weten hoe het zit, maar ook 

waar mensen twijfelen. Of waar ze een andere 

godsdienst belijden. Naarmate we Jezus tot ons nemen, 

worden we milder en bescheidener. En gaan zo steeds 

wat meer op hem lijken. 

 

Ik denk aan de priester en schrijver Henri Nouwen. Dit 

jaar is het 25 jaar geleden dat hij overleed. Zijn wieg 

stond in Nijkerk, nu bijna 90 jaar geleden. Een tijd 

geleden lazen we hier met een aantal mensen zijn boek 

‘Eindelijk thuis’. Een boek waarin je word uitgenodigd je 

achtereenvolgens te verplaatsen in de verloren zoon, in 

de zoon die thuis is gebleven en in de vader. 

Nouwen is vooral bekend geworden in de Verenigde 

Staten. Hij woonde er in een leefgemeenschap met 

gehandicapte mensen. En hij was hoogleraar aan een 

universiteit. 

Jarenlang stond voor hem vooral zijn eigen carrière in 

het middelpunt. Hij worstelde daarmee. Kwam nerveus 

en gekweld over, bijvoorbeeld als hij ergens een lezing 

gaf. Hij deed hard zijn best om van betekenis te zijn, om 

de wereld te redden, om zijn sporen na te laten, maar 

werd er niet gelukkig van. Tenslotte zei hij het 

universitaire leven vaarwel. En ging zorgen voor een 

zwaar gehandicapte man. Adam, heette hij. Daar kwam 

hij het dichtst bij God, daar ging hij het meest op Jezus 

lijken. Hij won het leven door zijn leven te geven voor 

Adam. 

 

‘Tafel van Een, brood om te weten dat wij elkaar 

gegeven zijn.’ 

Sinds Jezus’ dood eet men samen, als teken van wat hij 

deed en dacht en van wie hij was. Om nooit meer te 

vergeten. En om hem te binnen te eten. Want door 

Jezus te eten, verenig je je met hem. Door brood en 

beker verenigen we ons met Jezus zelf. Hier en nu, op 

dit moment. 

Het is een beetje wrang dat we dit lange hoofdstuk van 

Johannes, waarin Jezus zichzelf voortdurend te eten 

aanbiedt, lezen in een tijd waarin we de maaltijd niet 

vieren. Uit voorzichtigheid en hygiëne-overwegingen. 

En het is goed dat we voorzichtig zijn. Toch hoop ik dat 

we gauw weer brood en wijn met elkaar kunnen delen. 

Want juist door dat te doen, zeggen we: het gebeurt 

hier. Op dit moment. En wij doen mee. 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Er is nog zomer’ (t. Judith Herzberg, m. Geke 

Bruining-Visser; Zangen van zoeken en zien 127)  


