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Jeremia 2: 4 – 13 en Johannes 6: 60 - 71 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Moeilijke woorden, botsende woorden vandaag. Niet direct woorden waar 

we nieuwe energie van krijgen, maar wel woorden waar we op de een of 

andere manier iets mee moeten. Het zesde hoofdstuk van Johannes is een 

vreemd hoofdstuk. Het begint allemaal kort voor het joodse Pesachfeest 

bij het meer van Galilea, met wondertekenen en als er dan geen eten is 

dan is er een jongetje dat wat hij heeft ter beschikking stelt. De mensen 

kunnen eten en drinken, er is voldoende voor iedereen, er blijft zelfs 

brood over. Dan, de volgende dag, vertelt Jezus van zichzelf dat hij het 

brood is dat leven geeft. Dat mensen die bij hem horen, zijn brood eten 

en zijn bloed drinken eeuwig leven krijgen. 

Wat is er nodig om te leven? Waar leeft een mens uit? In de tijd van de 

bijbel was dat duidelijk, brood. Niet voor niets luidt de bede Geef ons 

heden ons dagelijks brood. Brood was en is het belangrijkste 

volksvoedsel in het Midden Oosten. En dit is precies het eerste beeld dat 

de evangelist Johannes hier gebruikt voor Jezus. In zijn evangelie klinken 

zeven beelden voor Jezus, zeven beelden die proberen te onthullen, 

proberen uit te leggen wie die Jezus is. Zeven keer in het evangelie zegt 

Jezus wie hij is in een beeld. In zijn zesde hoofdstuk draait het helemaal 

om het eerste beeld: het brood, het brood dat leven geeft. Dat zegt Jezus: 
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ik ben het brood dat leven geeft. Daarna volgen tot in hoofdstuk 15 

respectievelijk het licht van de wereld(2), de goede herder(3), de deur 

voor de schapen(4), de opstanding en het leven(5), de weg de waarheid 

en het leven(6) en de wijnstok(7). Brood en wijn omvatten dus de vijf 

andere beelden. Al die beelden echo-en ook weer na, doen denken aan 

andere eerdere beelden, beelden van het volk Israël in de woestijn dat 

gevoed moet worden, beelden die herinneren aan de profeet Elisa, die 

honderd profeten wist te voeden, van brood dat tevoren niet toereikend 

leek. 

Maar naast al die verwijzingen naar Gods trouw en nabijheid in de 

geschiedenis, wijst dit verhaal ook vooruit: In aansluiting op het verhaal 

van de spijziging van de vijfduizend gaat het zesde hoofdstuk door met 

het thema van het brood. Met een verwijzing naar het manna als het 

brood uit de hemel wordt Jezus zowel het ware brood uit de hemel 

als het brood van God genoemd en zegt Jezus tenslotte ik ben het 

brood dat leven geeft en wie dit brood eet zal eeuwig leven.. De 

betekenis van dit beeld is duidelijk: zoals brood noodzakelijk is om te 

leven, zo is geloof in Jezus van beslissende betekenis voor het eeuwige 

leven. En wanneer je dit zesde hoofdstuk, het hele broodhoofdstuk 

uitleest eindig je bij Judas, bij de uitlevering van Jezus. De inleiding op 

hoe Jezus zichzelf helemaal weggeeft. 

Brood en wijn omsluiten de andere tekenen, brood en wijn tekenen van 

het avondmaal. 
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Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugd… in deze tekenen wil 

de Heer met ons zijn, zo klink er dan. 

 

Voor ons klinken die woorden bekend, vlees en bloed. Lichaam en bloed, 

zijn we dan plots een soort kannibalen? Nee, zeggen we, het is een teken, 

in die tekenen zijn we zeg maar met huid en haar verbonden met 

Christus, deel van hem, van het lichaam van Christus, met hem en met 

elkaar verbonden. We vormen een gemeenschap, met elkaar verbonden, 

op verschillende plaatsen, in verschillende tijden en toch horen we bij 

elkaar. Maar voor de hoorders toen klonk het natuurlijk heel raar: radicaal 

en agressief. Jezus vergelijkt zichzelf met Mozes, nee zet zichzelf zelfs 

hoger dan die profeet. De mensen die manna aten, brood uit de hemel 

gingen immers gewoon dood, maar wie het brood van Jezus eet, wie deel 

heeft aan Jezus krijgt eeuwigheidsleven. 

Het is te veel en het gaat te ver, ze zijn weg, ze haken af. Ze kunnen en 

willen het niet meemaken. 

Wat opvalt is dat Jezus hier niet achteraan gaat, water bij de wijn doet, 

zijn boodschap aanpast en ze probeert erbij te houden… Telkens in de 

evangeliën is opvallend hoezeer Jezus echte aandacht en zorg kan geven, 

zichzelf helemaal geeft, komt voor alle mensen, echte aandacht geeft aan 

een mens die hij treft. En tegelijk is er ook die andere kant, waar mensen 

hem afwijzen gaat Jezus daar heel nuchter, het lijkt wel bijna onverschillig 
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mee om… En zo adviseert hij ook zijn leerlingen: Waar je woorden niet 

welkom zijn, blijf daar niet, vertrek en sla het stof van je voeten. 

 

Deze botsende, radicale taal is heel kenmerkend voor het evangelie naar 

Johannes, Johannes kent geen grijstinten. Zijn taal is poëtisch en gelaagd, 

een daarmee vaak lastig te begrijpen, en dus ook nog eens heel radicaal. 

Dood of leven, geest of vlees, licht of duisternis zo begint het evangelie 

naar Johannes en ook in deze tekst horen we die tegenstelling van geest 

en vlees in vers 63. Het gaat dan over wat sterfelijk is, wat eindig is, en 

wat eeuwig is. Bij eeuwig hebben we het over de grote begrippen, over 

waarheid en liefde en vrede en recht, dat alles hoort bij het licht, dat alles 

hoort bij God en dat is waar Jezus van getuigt. 

Het zijn heel grote woorden en als de mensen afhaken vraagt Jezus zijn 

meest vertrouwde leerlingen op de persoon af: en jullie, willen jullie soms 

ook weggaan?  

Die vraag, zo heel direct op de persoon, als we die nu eens aan onszelf 

stellen… Waarom zijn we hier gekomen? Waarom hebben we deze dienst 

opgezocht? Wat houdt ons hier en wat stoot ons af? 

In het kwartaalblad Petrus van de Protestantse kerk staat iedere keer een 

rubriek over mensen die bij de kerk zijn gekomen en mensen die juist 

weggegaan zijn: de kerk in en de kerk uit. 
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In die verhalen gaat het vaak over verwondering, ontroering, geraakt 

worden, je thuis voelen, maar het gaat ook over verwijdering, 

teleurstelling, niet meer aangesproken worden, over een grote kloof 

tussen je leven en wat je hoort en beleeft in de kerk. Over je niet welkom 

voelen, over gebrek aan betrokkenheid. 

Wat draagt je leven? Wat geeft zicht en zin en samenhang? Naar mijn 

besef hebben we daar iets of iemand van buiten voor nodig, en diegene 

spreek ik aan met God. Theorieën van mensen, ook de grotere theorieën 

kunnen naar mijn besef nooit alles pakken en verklaren, bieden geen 

ruimte voor verwondering en kunnen wat meer is dan het gewone 

eigenlijk niet goed duiden. Naar mijn besef is de mens meer dan een 

consument, meer dan een lichaam alleen enkel gericht op voedsel en 

voortplanting, meer dan stemvee of kanonnenvlees. 

Als ik de verhalen hoor van God onderweg met mensen, als ik hoor van 

liefde en genade, van trouw en nabijheid, dan weet ik dat er zo veel meer 

is, dan weet ik dat er toekomst is en hoop en verwondering. En dat het 

leven ondanks pijn en verdriet de moeite waard is. Dan weet ik van een 

toekomst die anders is en beter is. Dan weet ik dat ik zelf deel mag 

nemen aan die toekomst, dat God, dat Jezus, dat Gods geest nog altijd 

mensen roept om zich te geven, om te vertrouwen, om te geloven. Om 

het te wagen met de wereld, te wagen met Gods woorden, te wagen met 

elkaar. 
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Hier in het evangelie naar Johannes zegt Petrus het zo: Naar wie zouden 

we moeten gaan Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven 

en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. 

Veel mensen rondom Jezus geloofden het wel… ze gingen. Maar er zijn er 

ook die blijven, zij geloven het wél. Zij geloven in een toekomst waar 

mensen elkaar niet naar het leven staan, zij geloven in een wereld waar 

mensen waarlijk leven mogen, en ieder mens gezien en gekend is, de 

moeite waard. De aarde zoals God die voor ogen had, waar alle 

schepselen in vrede leven. De wolf en het lam, het kind en de slang… 

 

Jezus gaat verder met zijn leerlingen, straks gaan ze naar Jeruzalem, 

waar hij verraden zal worden, de hint daarvan klinkt ook in deze tekst en 

na de opstanding is er opnieuw een gesprek met Petrus dat eindigt met de 

woorden volg mij. 

 

Tot vandaag worden mensen opgeroepen Jezus te volgen, te vertellen van 

een leven dat boven het gewone uitgaat, een volkomen leven, een leven 

van zin en samenhang, een leven waarin niemand aan de kant wordt 

gezet. 

Dat hoor ik ook in de woorden van het gebed dat Jezus zijn leerlingen gaf, 

daarvan lees ik een hertaling van Huub Oosterhuis: Onze vader verborgen 
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Onze vader verborgen 

uw naam worde zichtbaar in ons 

uw koninkrijk kome op aarde 

uw wil geschiede, een wereld 

met bomen tot in de hemel, 

waar water schoonheid, en brood 

gerechtigheid is, en genade – 

 

waar vrede niet hoeft bevochten 

waar troost en vergeving is 

en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn, 

dieren niet worden gepijnigd 

nooit één mens meer gemarteld, 

niet één mens meer geknecht. 

 

Doof de hel in ons hoofd 

leg uw woord op ons hart 

breek het ijzer met handen 
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breek de macht van het kwaad. 

 

Van U is de toekomst 

kome wat komt. 

 

Amen. 


