
Woco-viering 20e zondag door het jaar B   (18/19 augustus 2018.) 
 
Overweging. 
Wat is goed leven? Als je die vraag aan 10 verschillende mensen stelt, krijg je ook 10 verschillende 
antwoorden. De een wil graag veel vakantie en lekker eten, de ander veel geld en een mooi huis, 
weer een ander wil graag een spannend leven, waarin wat gebeurt en nog een ander vindt zijn geluk 
in kleine alledaagse dingen. We kunnen voor elkaar niet uitmaken wat een goed leven is, al denken 
de reclameboodschappen daar heel anders over. Zij ‘weten’ wat wij zouden moeten kopen of doen 
om een goed leven te krijgen. Stel dat dit waar was, dan zouden we in ons Nederland toch heel wat 
gelukkige mensen hebben. Maar zo is het niet in de praktijk. Geluk en goed leven blijken heel broos 
te zijn en kunnen van de ene dag op de andere omslaan. Het kan omslaan en wisselvallig zijn als het 
weer.  
In de eerste lezing van vandaag horen we een fragment uit het boek ‘Spreuken’, dat zegt dat geluk en 
goed leven te maken heeft met wijsheid. De wijsheid die van God komt en staat als een huis met 7 
zuilen. Als we dat horen, dan weten we al dat dit getal iets bijzonders betekent: 7 slaat hier op 5+2: 
de 5 boeken van Mozes en 2 voor de geschriften  van de grote en de kleine profeten.  Dus, zo kunnen 
we concluderen, heeft die wijsheid alles te maken met wat in het OT, de Oude Boeken van het 
Jodendom geschreven staat. Dat is de wijsheid van God, die verhalen helpen je te leren welke 
beslissingen in je leven tot een goed leven leiden en welke niet. Het is ook een uitnodiging van 
Godswege om mensen te worden die goede keuzes maken in hun leven.  
 
In het evangelie horen we –voor de derde zondag op rij- een deel van de broodrede van Johannes.  
Ook in deze rede wil Jezus de mensen vertellen wat wijsheid is, wat tot een goed en gelukkig leven 
leidt. En horen we in de eerste lezing de uitnodiging van Vrouwe Wijsheid: kom, eet  mijn brood en 
drink van de wijn die ik gemengd heb, Johannes gaat nog een stap verder, een stap dieper: daar zegt 
Jezus: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. Wie mij eet, zal leven in 
eeuwigheid. 
Wat wil Johannes ons daar eigenlijk mee zeggen?  
Eten en drinken hebben we allemaal nodig. Zonder dat kunnen we niet leven, dat snapt een kind. 
Maar een mens eten, dat is kannibalisme. Daarover ging ook de discussie met de Joden, die Jezus’ 
woorden alleen maar letterlijk begrepen.  Dat geldt ook voor veel mensen in onze tijd: Bijbelteksten 
worden als letterlijke teksten begrepen en vaker ook belachelijk gemaakt. Want deze taal past 
moeilijk in onze belevingswereld, die alles rationeel wil begrijpen en verklaren.  
De woorden van Jezus zijn echter niet bedoeld om door ons verstand ontrafeld te worden, maar ze 
zoeken een weg naar ons hart, om ons te laten ervaren wat ‘goed leven’ is, echt leven, wat echte 
wijsheid, wijsheid van God, is. Jezus’ leven, zijn woorden en daden, zijn voor gelovige mensen niet 
zomaar een mooie theorie, een paar mooie spreuken, maar willen helemaal in je doordringen, zich 
nestelen in je hart, zodat je ervan leven kunt, zodat je eruit leven wilt.  
 
Dat is het échte leven, waar wij allen naar hunkeren. Want ook al zijn wij mensen soms zwak, beperkt 
in mogelijkheden, niet perfect zoals wij het ons hadden gedroomd, gekwetst misschien of 
gehandicapt, toch geloven wij dat een mens echt mens is door wat hij geeft vanuit zijn liefde. Voor 
ons wordt de waarde van iemand niet gemeten aan uiterlijkheden - rijkdom, prestige, verbluffende 
mogelijkheden - maar aan de grootte van zijn hart, aan de kwaliteit van zijn gevend-liefhebben. Dat is 
wat het evangelie noemt: “het eeuwige leven”.  Dat wil Jezus ons geven. 
 
Wat kan dat nu betekenen voor ons? Eén zijn met Jezus en dank zij Hem ten volle leven.  
Als we naar Jezus kijken, zien we twee dingen. De manier waarop Hij omging met zijn medemensen, 
zijn naastenliefde, zijn barmhartigheid, zijn waardering voor mensen. Daarin kunnen wij Hem 
navolgen. Dat is een eerste manier om één te worden met Hem, verbonden met Hem. We zien nog 
iets anders bij Jezus. Hij leefde heel sterk verbonden met God, die Hij zijn Vader noemde. Het is 
moeilijk om te zeggen hoe wij Hem daarin kunnen navolgen.  
Voor mij is dat de kracht die je soms ervaart als je het moeilijk hebt, als je iets doet wat je dacht niet 
te kunnen, als je boven jezelf kunt uitstijgen…… Dan wordt het leven waarachtig geleefd, dan komen 



we in de buurt van ‘het goede leven’. Daarom zijn wij allen uitgenodigd om straks het brood te eten, 
voedsel ten leven, om Jezus na te volgen, zowel in zijn omgang met medemensen als in zijn omgang 
met God.  
De moeilijke woorden van Johannes klinken hoogverheven en onbereikbaar, maar worden soms 
concreet in mensen van vlees en bloed, in onze omgang met elkaar. Amen.  
 
 
 
Tekst website: 
God,  slechts 3 dingen hebben we nodig om te leven: 
Om te beginnen brood,  
als het kan met wat beleg 
Vervolgens een medemens, 
als het kan een beetje sociaal 
En tenslotte een toekomstproject 
als het kan een beetje zinvol 
bijvoorbeeld om dat brood 
met die medemens te delen. 
 
Dank God, omdat we ze alle drie van u   krijgen. 
Dank God voor al die kansen om te leven in vrijheid. 
(R. Hornikx) 
 

 


