Brood voor onderweg
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Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Lezing: Johannes 6:1-15
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KOMEN
• Welkomstwoord door de ouderling van dienst, aansteken van de kaars
• Aanvangslied ‘Zomaar een dak’ (Lied 276)
• Moment van Stilte
• Bemoediging
• Psalm van de zondag: Psalm 122, vrij (Uit: Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij)
• Kyriegebed
• Kyriëlied: ‘Licht in onze ogen’ (Lied 463: 1, 4, 5 en 8)
WOORD
• Inleiding
• Gebed
• Moment met de kinderen
• Schriftlezing: Johannes 6:1-15
• Lied ‘Van ver, van oudsher aangereikt’ (Lied 326: 1, 2 en 3)
• Preek
‘Hoe gaan we al deze mensen te mensen eten geven?’, vraagt Jezus. Het is nog steeds een
broodnodige vraag. Want terwijl er op deze wereld eten genoeg schijnt te zijn voor iedereen,
hebben nog heel veel mensen honger. We slagen er maar niet in om het voedsel dat we
produceren eerlijker te delen. En dat geldt niet alleen voor voedsel. Denk deze maanden maar
aan vaccins. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen een menswaardig bestaan kan
opbouwen? Of geloven we eigenlijk dat dat een utopie is… Wat heeft een mens nodig om een
waardig bestaan op te bouwen? Waar kunnen we eigenlijk wel zonder?
Het zijn vragen voor de veertigdagentijd en het verhaal over Jezus en die broden en vissen nodigt
ons uit om er samen over na te denken. Er liggen allemaal lijntjes van dit verhaal naar de
Hebreeuwse bijbel. Bijvoorbeeld naar Exodus: veertig jaar zwierf het volk Israël door de woestijn,
op weg naar beloofd land. Onderweg werd iets van die belofte soms al zichtbaar: er viel brood
uit de hemel, bijvoorbeeld. Brood voor onderweg. Genoeg voor iedereen. Voorsmaak van de
overvloed die beloofd was. Voor een dag – niet hamsteren In het verhaal van vandaag is er weer
wonderlijk brood te eten. Niet in de woestijn, maar in het gras dit keer: er was daar veel gras,
staat er met zoveel woorden bij. Je zou het kunnen lezen als een knipoog naar Exodus of wellicht
ook naar de grazige weiden uit psalm 23. mooi
Ons verhaal van vanmorgen zingt een refrein dat we niet alleen kennen uit Exodus, maar uit
verschillende Bijbelse verhalen. Dat refrein luidt: wie deelt wat er is, mag vertrouwen dat dat
genoeg is. We kennen het bijvoorbeeld ook uit het verhaal van Elia en de weduwe die bijna geen
olie en meel meer had, maar het laatste beetje gebruikte om brood voor hem te bakken. En
wonder boven wonder: de olie ging niet op en de pot meel niet leeg, al bleef Elia nog lange tijd
bij haar wonen. Al die verhalen zijn een belofte – en daarmee ook een opdracht. Om vanuit
datzelfde vertrouwen te delen van wat we hebben. En dat is een mooi verhaal, maar de vraag is
wel: kunnen we het nog horen? Kan dat verhaal ons nog aan het denken zetten, in beweging
brengen? Of zijn we er stiekem moe van of cynisch over… ‘Gaat toch niet lukken’. Of: ‘Wat kan ik
nou helemaal doen?’

Voor de vermoeiden en de cynici – en voor alle anderen, want zijn we allemaal niet soms moe of
cynisch – lopen we vandaag een stukje op met dat jongetje, met zijn vijf broden en zijn twee
vissen. Ook de andere evangeliën vertellen dit verhaal over Jezus en die menigte van vijfduizend
op de berg, maar alleen het verhaal volgens Johannes vertelt over dat jongetje. Het Griekse
woord  duidt op een klein kind, een jochie. Waarom kwam hij eigenlijk aanzetten met
die broden en die vissen? Was hij nog te klein om te snappen dat dat natuurlijk nooit genoeg zou
gaan zijn?
Naïviteit is een makkelijk verwijt aan het adres van wereldverbeteraars. Ook in politieke
debatten doet dat verwijt het goed. Maar dit jongetje op de berg doet me vandaag, op de dag
dat straks door heel Nederland mensen zich verzamelen voor acties onder het motto “Klimaatalarm!”, denken aan dat meisje. Dat meisje dat ging school-staken voor het klimaat. En aan al die
kinderen, jongeren die haar voorbeeld volgden.
Misschien zou het op die berg zo gegaan kunnen zijn: misschien was het initiatief van deze
jongen een reden voor al die volwassen realisten om hem heen om beschaamd mooi ook hun
meegebrachte brood uit hun tas te halen en te delen. En toen was er genoeg. Toen was er meer
dan voldoende. Dat staat er niet, dat weet ik wel, maar het zou zo kunnen zijn gegaan. En zou het
niet nog steeds zo kunnen werken: dat als wij een stap durven zetten, wij anderen inspireren om
ook een stap te doen? Om zo gezamenlijk een spoor van liefde te trekken. Als tegengif voor die
sporen van angst. Angst om aan het kortste eind te trekken, angst om tekort te komen, angst om
niet serieus genomen te worden… angst.
“Het was kort voor het Joodse Pesachfeest”, hoorden we lezen. Maar in plaats van voor het feest
van de ongedesemde broden naar Jeruzalem te gaan blijft Jezus in Galilea. Daar op de berg
wordt een alternatief broodfeest gevierd. Want volgens Johannes is het brood dat toekomst
geeft niet te vinden bij de elite in Jeruzalem, maar hier. Exegeten zien in de vijf broden en de
twee vissen een verwijzing naar de vijf boeken van Mozes en de twee stenen tafelen met
geboden. Beeld te veel? Jezus wordt zo beschreven als de belichaming van de Thora. Verderop in
hetzelfde hoofdstuk noemt het verhaal hem: brood dat leven geeft. Of je zou ook kunnen
vertalen: levend brood. Het brood dat wij breken ter nagedachtenis aan zijn leven en sterven,
breken we ook om ons steeds weer in herinnering te roepen welk visioen hij belichaamde en
welke grondhouding dat visioen van ons vraagt: steeds weer te delen van wat we ontvangen.
Misschien kan het verhaal van vanmorgen brood voor onderweg zijn, voor op onze weg naar
Pasen. Om nog eens op te kauwen. Wat heeft een mens nodig? Waar kunnen we zonder? Waar
wordt ons iets aangereikt dat wij misschien kunnen helpen vermenigvuldigen? Het liedje dat in
dit verhaal klinkt, zingt: vertrouw dat er genoeg zal zijn, als we delen wat van wat we ontvangen.
Het zingt: zet de eerste stap - begin maar, gewoon klein en concreet, met wat jij in handen hebt,
ook als dat een druppel op een gloeiende plaat lijkt. En misschien zingt het ook wel: vertrouw dat
we met een stuk minder toe kunnen dan we denken.
•

Zo moge het zijn.
Muzikaal intermezzo

ANTWOORD
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte
GAAN
• Slotlied: ‘Wie zijn leven’ (Huub Oosterhuis, Uit: Verzameld Liedboek, 441)
• Zegenwens, gevolgd door gezongen “Amen”

