
zondag 11 maart 2018 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Jozua 4,19 - 5,1. 10-12 
 
 
lied Liedboek vd Kerken (!) 302, 1.5. God zij geloofd om Kanaan... 
 

 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 6, 1-15 
  
 
uitleg bij de bloemschikking 
 
 
lied  Liedboek 836   O Heer die onze vader zijt... 
 
 
uitleg en verkondiging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---broodfeest--- 

 

Op zijn reis door Italië kwam  

Johann Wolfgang von Goethe  

op gegeven moment in de San Giorgio in Rome.  

Hij vertelt dat hij ineens in een ruimte stond  

met aan weerszijden grote schilderijen:  

aan de ene kant het manna uit de hemel,  

aan de andere kant de vertelling rond de vijf broden en twee vissen.  

 

Prachtige schilderijen, vond hij, maar  

het moet een kwelling voor de schilders zijn geweest  

om een groot aantal mensen te schilderen  

die allemaal iets van een  

minuscule hoeveelheid brood proberen te bemachtigen.  

Armzalig vond hij het, zo heb ik gelezen,  

om van zoiets een beduidend schilderij te maken. 

 

De tekst die we hebben gehoord vertelt  

dat het met een minuscule hoeveelheid brood begon,  

maar dat het uitliep op overvloed.  

Genoeg voor iedereen! Wonderbaarlijk!  



 

Overvloed van brood.  

 

Een paar hoofdstukken eerder in het Johannesevangelie was er  

overvloed van wijn,  

bij de bruiloft in Kana,  

nu is er overvloed van brood.  

 

En het vertekpunt is niets, bijna niets. 

 

Broodfeest vandaag! Het midden van de veertig dagen  

op weg naar pasen. 

 

 

---delen?-ontvangen!--- 

 

Als ik u zou vragen: wat is de boodschap van deze tekst?  

dan weet ik bijna zeker  

dat de meesten van u zullen zeggen:  

wij moeten delen met elkaar wat we hebben.  

Zo helpen wij wie iets nodig heeft.  

En als we delen is er meer dan we denken.  

De meeste mensen zien zichzelf in de rol van de leerlingen van Jezus. 

 

Maar als we ons in de rol van de leerlingen zien,  

dan denk ik dat we die kant van "delen met elkaar"  

niet op moeten.  

Want we lezen Johannes.  

En Johannes vertelt het anders dan de andere drie.  

 

In de drie andere evangeliën zijn het de leerlingen  

die het brood onder de mensen uitdelen.  

Maar niet bij Johannes. 

 

Bij Johannes worden de leerlingen niet ingeschakeld.  

Jezus doet alles zelf. Hij deelt uit.  

Wij zijn geen uitdelers maar ontvangers!  

 

Bovendien is bij Johannes, anders dan bij de andere drie,  

überhaupt geen sprake van honger.  

Het gaat er helemaal niet om dat  

tekort wordt verholpen of behoeften worden vervuld.  

 

De enige aanleiding die Johannes vermeld is:  

het pesach was nabij.  

 



Pesach - waar men in de synagoge leest  

over de uittocht en over het manna in de woestijn,  

over het brood uit de hemel.  

 

Laat ik duidelijk zijn: het is goed en heel erg belangrijk  

dat wij delen wat we hebben,  

en niet voor ons zelf houden.  

 

Maar nu we uit Johannes lezen moeten we  

even nog niet in die reflex schieten.  

 

Nu ligt er niet de vraag of wij kunnen delen,  

nu ligt er de vraag of we kunnen ontvangen.  

Of we van Jezus kunnen ontvangen.  

 

 

---gemeente--- 

  

Jezus is het levensbrood.  

Daar loopt bij Johannes deze vertelling op uit.  

Hij betekent alles voor ons,  

hij is zo noodzakelijk als het dagelijks brood.  

 

Zijn kracht, zijn vertrouwen, alles wat zijn leven kenmerkt,  

dat geeft hij aan zijn mensen.  

En dat is onze inspiratie, waardoor wij gaande blijven.  

Zijn woorden, zijn handelingen,  

zijn leven, de liefde die er van hem uitgaat  

- dat is onze voeding.  

 

Het eerste wat we moeten doen is:  

onze handen openen voor zijn levenskracht.  

Hem onze voeding laten zijn.  

Onze levenskracht, onze bron.  

 

Mooi om bij deze gedachte de maaltijd van de Heer te vieren.  

 

Het stelt niet veel voor wat je krijgt 

 - maar het kan zoveel voor je betekenen.  

 

De vertelling roept de sfeer van overvloed op.  

En dat Johannes er bij vermeld  

dat daar veel gras was  

zal ook niet voor niets zijn.  

Misschien wil hij ons laten denken aan de grazige weiden  

uit de psalm van de Goede Herder.  

 



Doordat allen iets van Jezus ontvangen  

maakt hij hen tot een gemeenschap 

van ontvangenden.  

Een beeld van de kerk als je zo wilt.  

Een plek waar je kan merken dat Jezus  

veel voor mensen betekent.  

Waar je levenskracht ontvangt.  

God is goed.  

 

 

---broodvragen--- 

 

Ja, en nu dan toch: de broodvragen.  

Jezus deelt zelf uit, niet de leerlingen.  

 

Maar er gebeurt wel iets tussen hem en zijn leerlingen.  

 

Meestal zijn het anderen die aan Jezus vragen:  

hoe moet het?  

Maar nu vraagt Jezus zelf: waar halen we het vandaan?  

Hij vraagt dat aan zijn leerlingen.  

Dus in die zin zet hij de leerlingen in:  

ze moeten nadenken. Weten.  

Kijken bij zichzelf hoeveel vertrouwen ze hebben... 

 

Jezus vraagt zijn leerlingen om hen op de proef te stellen,  

zo vertelt Johannes.  

Want hij weet al wat hij gaat doen.  

 

Zoveel mensen, zo weinig voorhanden.  

Hoe moet dat? 

 

Je kunt kijken naar wat het dan is dat Jezus  

tot handelen aanspoort.  

 

Filippus en Andreas antwoorden.  

Dat wil zeggen: zij denken hardop  

maar zien geen oplossing.  

 

Filippus is de man van de kosten-baten-analyse:  

Zelfs tweehonder denarie is nog niet genoeg.  

Andreas is de man van de goede bedoelingen,  

maar snel ontmoedigd.  

Vijf broden, twee vissen - maar wat heb je er aan? 

 



Johannes zegt:  

Jezus vroeg Filippus  

om hem op de proef te stellen... 

 

Maar dat staat er natuurlijk niet voor Filippus,  

maar voor degenen die het evangelie lezen. 

Of wij ons misschien herkennen  

in Filippus of Andreas... 

 

Wat spoort Jezus dan wél aan om in actie te komen?  

Kijken naar wat er is, en niet bezig zijn met wat er niet is.  

 

Er is hier een jongen met - ja, je durft het bijna niet te zeggen  

bij zoveel mensen, vijf broden en twee vissen... 

 - daar reageert Jezus op.  

Laat ze maar gaan zitten.  

 

En dat lijkt mij dan wel weer een les voor ons:  

uitgaan van wat je hebt,  

niet je laten ontmoedigen door wat je niet hebt. 

 

Ook Jezus zelf doet dat: 

Hij dankt (!) voor wat er is.  

Er staat niet dat hij zijn hemelse vader vraagt  

om méér, of om vermenigvuldiging.  

 

Overvloed. Broodfeest. 

Genoeg voor allen. 

 

 

---wonder--- 

 

Maar hoe mooi het ook is:  

de tekens van hoe het hoort te gaan  

in het rijk van God  

kun je op den duur niet overeind houden.  

 

Het is maar een teken.  

Het gaat over, het is voor een moment.  

 

Het is een wonder, zeggen we dan.  

 

Een wonder – dan denken we snel aan of het wel of niet  

zo gebeurd kan zijn.  

Maar een wonder betekent bovenal: 

te mooi voor altijd. 

 



 

Het kan niet doorgaan.  

Het is bedoeld om je moed te geven,  

niet om alle problemen op te lossen.  

 

Een wonder, een teken, zegt Johannes.  

 

Zo wereldvreemd dat het niet in te passen is  

in het gewone leven, niet lang kan duren.  

 

Te mooi voor altijd.  

Maar wel een moment om hoop en moed aan te ontlenen.  

Dat je weet waar je naar moet kijken,  

waar je mee moet beginnen,  

waar je op mag vertrouwen. 

En uitgaan van wat er is. 

 

 

Ja, je zou willen dat het voortduurt.  

Dat het altijd zo zou kunnen gaan:  

genoeg voor iedereen als er maar uitgedeeld wordt.  

 

Dat het geen wonder zou zijn  

maar regel of een patroon van hoe het gaat.  

 

Die wens, dat verlangen, die verwachting  

hangt natuurlijk in de lucht.  

 

Maar dat gaat niet.  

Jezus onttrekt zich aan die verwachtingen.  

 

Zij willen hem tot een soort broodkoning maken,  

dat is: jij kunt dit, ga dit altijd doen als het nodig is,  

als er behoefte is.  

 

Maar dat kan niet.  

Uw koninkrijk kome! bidden we nog steeds.  

Het is er nog niet.  

Geef! ons heden ons dagelijks brood. 

. 

Ja, dat roept teleurstelling op.  

Die teleurstelling zal Jezus uiteindelijk aan het kruis brengen.  

 

Hij moet weg uit deze verwachtingen.  

Trekt zich terug. En is op de berg - alleen.  

 



Op de berg. Weg van de mensen  

met hun onbeperkte verwachtingen.  

Dichter bij God.  

 

En hij en wij bidden: uw koninkrijk kome!  

 

Het is er nog niet.  

 

Als we maar weten dat we op weg zijn.  

 

En ondertussen, hoe heet het, wat geloven we?  

 

Waar genoeg is om te delen, daar is God?  

 

Nee - waar barmhartigheid is en liefde daar is God.  

Ubi caritas et amor, deus ibi est. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
muziek van gemeenteleden: Gerda Jansen, piano (Arioso van J.S. Bach) 
 
lied Liedboek 653, 1. 2. 3. 7. U kennen, uit en tot u leven... 
 


