
Weekend 4 en 5 augustus 2018 

Exodus 16,2-4.12-15 en Johannes 6,24-35    

 

Thema: ‘Brood dat leven geeft’ 

Na het wonder van de broodvermenigvuldiging aan de westkant van het meer van Galilea 

waren de mensen enthousiast. Eindelijk zagen ze iemand met macht en charisma, die Israël  

kon bevrijden van de gehate bezetter. Ze wilden Jezus tot koning uitroepen. Maar Jezus had 

zich teruggetrokken en was naar de overkant van het meer gegaan. Wanneer de mensen hem 

daar de volgende dag vinden, zegt Jezus dat ze hem om de verkeerde reden achterna lopen. 

‘Werk niet voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven 

geeft. Jezus weet als geen ander wat het is wanneer er niet genoeg eten is.  

Alle evangelisten onderstrepen hoe intens Jezus begaan was met mensen die honger hadden. 

Voedselonzekerheid  zorgen ook tegenwoordig nog dat miljoenen mensen, met name in 

Afrika van het platteland naar steden trekken of doorreizen naar Europa op zoek naar een 

beter bestaan. Brood is broodnodig. Eten en drinken, een dak boven je hoofd, voldoende 

kleren. We kunnen niet zonder. Maar naast al die materiële zaken zit in elke mens een diep 

verlangen naar méér. Naast eten en drinken, warmte en aandacht heeft een mens ook nog een 

religieus verlangen. Het is een verlangen om zin, betekenis aan je leven te willen geven. Jezus 

spreekt dit verlangen aan. Daarom maakt hij onderscheid tussen het brood van de bakker en 

het brood uit de hemel. Voedsel dat vergaat en het voedsel dat niet vergaat. Voedsel voor 

onze ziel. Vandaag zegt Jezus dat Hij dit brood voor onze ziel is. Zoals we elke dag om in 

leven te blijven, onze boterhammen eten, zo biedt Jezus zich elke dag aan als geestelijk 

voedsel. Wie dit brood eet, zegt Jezus, wie bij mij komt zal geen honger meer hebben.  

Dat betekent: wie zich met Jezus inlaat, wie moeite doet om hem in zijn leven te betrekken 

vind inspiratie, richting en oriëntatie. Vindt zinvol leven, eeuwig leven. Daarom zegt Jezus 

vandaag: Vergeet niet: het belangrijkste in je leven is dat je gelooft in mij. Zonder dit geloof 

kun je werken en presteren wat je wilt, Je zult adem en inspiratie te kort komen en het zal je  

ontbreken aan diepgang. Wat Jezus zegt heeft alles te maken met het voedselvraagstuk in  

onze wereld. Onze wereld produceert genoeg voedsel voor twaalf miljard mensen. En er is 

voldoende kennis om de kwaliteit en het volume van de oogsten te vergroten. En toch krijgen 

meer dan een miljard mensen te weinig voedsel of hebben slecht drinkwater. Solidaridad heeft 

die kennis in huis en helpt boeren en boerinnen in ontwikkelingslanden via lokale trainingen 

bij het verduurzamen van hun landbouwmethoden waardoor hun levensstandaard wordt 

verbetert. Maar er is meer nodig. Met kennis en techniek alléén schep je nog geen nieuwe 

economie; geen nieuwe samenleving. Paus Franciscus schrijft in zijn Encycliek Laudato Si’: 

‘Om een nieuwe economie te krijgen, hebben we allereerst een nieuwe mentaliteit nodig,  

een bekering van onverschilligheid naar zorg én van hebzucht naar solidariteit’. Zorg en 

solidariteit zijn tekenend voor de levensstijl van Jezus. Waar die levensstijl wordt opgenomen 

in het weefsel van ons dagelijks leven verandert alles: ons omgaan met onze medemensen, 

met het geld, met de natuur en niet op de laatste plaats met onze diepste verlangens.  

Jezus: Brood dat leven geeft. Een gave van God. Aan ons de taak de wereld om ons heen te 

veranderen zodat er steeds meer hemel op aarde kan komen en er brood en water is, genoeg 

voor allen.                                                                              


