
OVERDENKING  
 

Het teken van het brood 

  
Vanmorgen voordat u hier heen kwam hebt u waarschijnlijk ontbeten, dat 

hoop ik tenminste voor u, dat u hier niet met een lege maag zit. U hebt 
brood gegeten, het dagelijkse brood, bij de bakker of de supermarkt 

gekocht. Mogelijk deed u dat zonder erbij na te denken wat u at, het 
volkomen vanzelfsprekend vindend dat dit brood er was. U hebt het 

waarschijnlijk niet gegeten omdat u zo’n honger had, al had u misschien 
best zin in iets, maar omdat het er de tijd voor was. Dat wij eten om in 

leven te blijven is een gegeven waar wij ook nauwelijks bij stil staan, 
omdat er altijd meer dan genoeg eten is en het vanzelf wel doorgaat.  

Het is zo merkwaardig eigenlijk hoe gedachteloos wij onze meest 
belangrijke handelingen kunnen verrichten. Pas als we ziek worden of er 

een andere verstoring optreedt gaan we er met andere ogen naar kijken. 
 

In de lezingen van de afgelopen weken uit Johannes en ook die van 

vandaag komt het teken van het brood voortdurend terug. In de NBV zijn 
die woorden ook als kopje boven dit zesde hoofdstuk aangebracht: Het 

teken van het brood. De mensen die Jezus gingen zoeken – daar deden ze 
veel moeite voor, daar hoorden we vorige week over- hebben het in onze 

lezing over brood uit de hemel. Ze willen graag dat Jezus hen dat brood 
geeft, eens en voor altijd, zodat ze nooit meer honger zullen krijgen. Dat 

brood uit de hemel is een beeld dat ons allereerst bepaalt bij het gewone, 
aardse dagelijkse brood en bij de simpele realiteit dat mensen moeten 

eten om in leven te blijven. 
 

Om in leven te blijven hebben we iets nodig dat van buiten onszelf komt. 
We leven niet vanzelf maar door. Er zit geen motortje in ons dat ons 

vanzelf wel gaande houdt. We krijgen altijd weer honger en moeten 
voortdurend gevoed worden. We zijn niet zelfvoorzienend. 

  

Brood, las ik eens ergens -en ik moet zeggen dat ik er op die manier 
eigenlijk nog nooit tegenaan gekeken had-, brood is nooit alleen maar 

brood. Het verwijst naar een offer. Brood komt voort uit de aarde, het is 
gestorven graan, dat is gebroken en vermalen en door het vuur gegaan; 

leven dat geofferd is om ander leven mogelijk te maken. Alleen al die 
simpele boterham op ons bord herinnert ons er elke dag aan dat wij leven 

dankzij ander leven dat geofferd is om ons in leven te houden. Geen 
wonder dat in de Bijbel brood zo’n belangrijk teken is. Het verwijst naar 

de waarheid dat wij het leven niet uit onszelf hebben. 
 

Die verborgen betekenis klinkt voortdurend mee in deze verhalen uit het 
Johannesevangelie over het teken van het brood. Dat teken kunnen we 

pas gaan verstaan als we beginnen met ons te realiseren dat eigenlijk elk 
brood een wonder is, een teken van Godswege. Over het teken van het 

brood bestaat in deze verhalen een enorme verwarring.  



Johannes speelt daarmee in zijn verhaal en in zijn evangelie. Hij heeft het 
voortdurend over tekenen die niet worden verstaan en allerlei gekke 

misverstanden oproepen.  

 
In ons verhaal komen de mensen naar Jezus toe, ze zijn helemaal met de 

boot het meer over gegaan om hem te vinden, omdat ze na wat er 
gebeurd is met de wonderbare spijziging hopen op nog meer bijzondere 

wondertekenen. Waar ze op uit zijn is een duidelijk en afdoende bewijs, 
waardoor ze eens en voor altijd in Jezus kunnen gaan geloven. Maar in 

hun verlangen naar zo’n uiterlijk bewijs zien ze niet dat de echte tekenen 
voor het oprapen liggen. Zo kunnen wij soms ook allerlei eisen stellen aan 

het geloof, onze hoop stellen op bijzondere tekenen of ervaringen en 
teleurgesteld zijn als die uitblijven, -terwijl we aan de tekenen om ons 

heen, de wonderen in ons eigen leven pardoes voorbij lopen. 
 

Het teken van het brood. Ons hoofdstuk begon met de angst van de 
leerlingen, de angst en de zorg dat er niet genoeg zou zijn voor al die 

mensen. Niet genoeg brood, niet genoeg waarheid, niet genoeg liefde. De 

angst dat de nood, de honger in onze wereld altijd groter zal zijn dan dat 
wat de honger kan stillen. Een heel reële angst, waarin de werkelijkheid 

waarin wij leven zich weerspiegelt.  
 

Een werkelijkheid waarin er wel brood is en deel van leven voor de één, 
maar niet voor de ander. Een werkelijkheid waarin wij in de vervulling van 

onze levensbehoeften elkaar bestrijden en de aarde uitputten -het 
alarmerende milieurapport van de afgelopen week is het zoveelste teken 

aan de wand-, een wereld waarin wij er maar niet in slagen om samen te 
werken aan een oplossing, waar het verlangen van de een altijd ten koste 

moet gaan van dat van de ander en waar geen gedeeld leven mogelijk is 
voor ons allemaal. 

 
Is er een andere werkelijkheid mogelijk? Bestaat er wel een andere 

waarheid dan die van tekort, miscommunicatie en machtsstrijd? Is er een 

waarheid te vinden die ieder mens recht doet, die ons verlost van ons 
eeuwige gevecht om voedsel, om land, om bezit, om leven, om aanzien, 

die ons verandert van mensen die elkaar wantrouwen en bestrijden in 
mensen die elkaar verstaan en elkaar de hand reiken? 

 
Als er iets is waarvan Johannes ons in zijn evangelie getuigt, dan is het 

zijn vreugde dat die waarheid te vinden is en dat die werkelijkheid 
mogelijk is. Hij laat ons delen in de ontdekking van een diep geheim waar 

hij vol van is. Maar tegelijkertijd laat hij zien hoeveel misverstanden 
ermee verbonden zijn. Het wonder van de wonderbaarlijke spijziging is 

gelegen in de beweging van het delen, waarmee Jezus begon. Dat delen 
bleek op wonderlijke wijze een vorm van vermenigvuldigen te zijn.  

 
 



We hebben er hopelijk allemaal wel eens iets van ervaren. Dat alles wat je 
niet krampachtig opeist voor jezelf maar alleen maar ontvangt en dee 

lt met anderen op verrassende wijze meer wordt, ongelooflijk vruchtbaar 

blijkt te zijn.  
 

Maar het wonder van het voedsel dat genoeg is voor allen is nog niet 
geschied of, zo vertelt Johannes, mensen beginnen Jezus te achtervolgen, 

omdat ze uit alle macht iets voor zichzelf zoeken. Ze gebruiken vrome 
woorden en hebben het over brood uit de hemel, maar in werkelijkheid 

zoeken ze iets heel anders.  
 

En dat probeert Jezus hen duidelijk te maken. Jullie zien me wel zegt hij, 
jullie lopen wel achter me aan, maar jullie geloven niet echt in mij. En dan 

begint hij over het ware brood uit de hemel. Dat is brood bedoeld om 
leven  te geven niet alleen aan jullie, maar aan heel de wereld, in een 

beweging die vele malen groter is dan wat jullie zoeken. En hij nodigt hen 
uit om verder te kijken en te geloven in die grote beweging, en in hem als 

teken van die beweging, maar niet in hem als persoon, als een soort 

tweede Mozes, want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om een 
beweging, een kracht die uit God is, en dat je gaat beseffen wat God jou 

aanreikt aan mogelijkheden om het leven goed te laten zijn. Het gaat 
erom je in die beweging mee te laten nemen, zoals Jezus dat ook doet. 

Om het allemaal niet buiten jezelf te zoeken, maar met een schok te gaan 
beseffen dat die beweging in jouw eigen leven en nergens anders begint.  

 
Volgende week zullen we horen dat de woorden van Jezus tot nog veel 

grotere misverstanden zullen leiden en de miscommunicatie alleen maar 
groeit. Er is een hele lange weg te gaan. 

 
Maar al kan het nog zo lang duren, en ook al hebben ook wij in ons eigen 

leven soms veel tijd nodig om de tekenen te gaan verstaan, en moet er 
heel wat gebeuren voordat we echt iets beginnen te vatten van de 

duizelingwekkende en alomvattende liefde waarvan Jezus een levend 

teken heeft willen zijn, ook al gaat het allemaal dwars door misverstanden 
en kronkelige omwegen heen, het is wel mogelijk. Dat is wat Johannes 

met deze verhalen op ons over wil dragen.  
 

Dat we elke dag opnieuw uitgenodigd worden om dichterbij het geheim te 
komen van het verborgene dat bij ons is, om daaruit te gaan leven. 

  
 


