
Overweging Woord- en communieviering  1 en 2 augustus 2015  

18de Zondag door het Jaar, B 

Ex. 16, 2-4.12-15 

Joh. 6, 24 – 35 

 

Inleiding  

In de lezingen gaat het net als verleden week over brood. Brood als symbool 
van leven, voor alles wat we dagelijks ontvangen. Jezus gebruikt beelden uit 
het dagelijks leven om zijn verbondenheid met God in alles en iedereen 
duidelijk te maken. En Johannes' overtuiging is het: wie Jezus leert kennen, 
komt op het spoor van God.... 

 

Overweging 

Een volkoren boterham met kaas, een lekkerder ontbijt kan ik me niet 
voorstellen. 

Op mijn voettocht naar Assisi miste ik qua eten het meest die dagelijkse 
boterham met kaas. Op voettocht kun je niet meer eten meenemen dan voor 
die dag. Misschien dat daarom het zinnetje uit de eerste lezing uit het boek 
Exodus (dat uittocht betekent) me het meest trof en aan het denken zette. “De 
Heer zei tegen Mozes: de mensen moeten er elke dag op uit gaan om net 
zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen 
op de proef...”. 

Ik zou met u willen nadenken over die opdracht: per dag zoveel verzamelen 
om te eten als je nodig hebt. Wat zouden de gevolgen zijn als we zo zouden 
eten, leven?  

Een ding is zeker, we zouden meer bezig zijn met vandaag, we zouden 
bewuster eten en daarom zal het kostbaarder zijn, momenten waar je echt 
naar uitziet. En zouden we niet gemakkelijker en van harte dankzeggen omdat 
we meer beseffen dat alle eten ons uiteindelijk gegeven is? 

Zou er niet ook minder honger en armoede zijn, niet minder eten dat moet 
worden weggegooid, of opgeslagen in koelhuizen, grondstoffen verspild. 
Zouden we meer beseffen hoe ons leven draait om markteconomie en 
verdienmodellen met het risico op vlees- en boterbergen, melk- groente- en 
fruit overschotten, of erger nog dat we door opslag van bv. graan een gunstige 
tijd kunnen afwachten om hogere prijzen te vragen ten koste van de armsten? 



Velen van ons kunnen het zich permitteren om aanbiedingen te kopen om 
daar later profijt van te hebben. Supermarktketens maken prijsafspraken 
waarvan we op tien vingers kunnen natellen dat die de boeren dwingen tegen 
bodemprijzen te produceren... 

Hoever staan wij af van de producent, de boer, het graan op het veld, de koe 
in de wei, de mensen in de slachterij, de bakker die middenin de nacht moet 
opstaan omdat wij vers brood willen?  

Wat vandaag verlangd wordt moet liefst ook vandaag geleverd worden. Wat is 
de invloed van het kunnen bestellen via internet op de mensen die bij 
orderbedrijven werken en wat betekent het voor de mensen die een winkel 
hebben, soms al generaties lang? 

JHWH zag dat het niet goed ging met het volk in de woestijn. Via Mozes zei 
Hij toen: Dat is het brood dat JHWH u te eten geeft en het volk zag een 
schilferachtig laagje als rijp op de aarde....genoeg voor één dag. 

Johannes ziet dat Jezus gul geeft, voor alles wat we dagelijks ontvangen, het 
licht, de liefde, het water, het werk, de hobby's die we doen, ons dagelijks werk 
en alles wat daarbij hoort, ook de pijn, het tekort en het verlies, dat kun je 
samenvatten in één woord: brood! Dat er zal zijn als je gelooft in Jezus' oproep 
tot leven, een leven in solidariteit met anderen. 

Er zijn geen kant en klare oplossingen voor de complexe problemen waar 
onze wereld voor staat. Wel raakt een nog kleine groep mensen steeds meer 
doordrongen van het feit dat het zó niet langer kan. Maar de stem van die 
kleine groep wordt luider, doordringender en mondiger, het worden een 
bewegingen die ertoe zullen doen omdat ze uitgaan van de concrete 
werkelijkheid die met de wereld in dialoog gaat vanuit wat Bonhoeffer noemde: 
“een overtuigende machteloosheid van alle betrokkenen, die zal de mens vrij 
maken om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en vanuit het evangelie 
en vanuit Christus zal de wereld alles beter verstaan. Er zullen begrenzende, 
bevrijdende en creatieve centra ontstaan die om navolging vragen”.  

Aan ons en aan elkaar de vraag is of wij zo'n centrum willen zijn, of we de 
vragen die op ons afkomen bewust willen overwegen? 

In zijn jongste encycliek: Laudato Si, 'Geprezen zijt Gij' roept ook de paus ons 
op mee te doen. Vanaf startzondag gaan we actief met die encycliek aan de 
slag. 

 

Tot slot, ter overweging nog, een gedicht van Bonhoeffer: 

 



Mensen gaan naar God toe in hun nood, 

smeken om hulp,vragen om voorspoed, brood, 

redding uit ziekte, verlossing uit schuld en dood. 

Zo doet elk mens, elk mens, christen en heiden. 

 

Mensen gaan naar God toe in zijn nood, 

vinden Hem arm, gehoond, geen onderdak, geen brood, 

zien Hem verslonden door zonde, zwakte en dood. 

Een christen staat naast God in al zijn lijden. 

 

God gaat tot alle mensen in hun nood, 

verzadigt lijven en zielen met zijn brood, 

lijdt voor christen en heiden aan 't kruis de dood, 

en vergeeft ze beiden. 

Amen 
 


