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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
GODS WOORD OP ZONDAG
Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam 19e zondag door het jaar, 8 augustus 2021
Inleiding
Vandaag is de derde zondag op rij waarin we een deel
lezen van de ‘Broodrede’ uit Johannes.
Kent u de slogan ‘Brood. Daar zit wat in’ nog? Het
was in 1986 de reclameslogan van Voorlichtingsbureau Brood om het eten van brood te stimuleren. Er
was een dalende trend in de broodconsumptie.
Dezelfde slogan kunnen we gebruiken voor het Brood
dat ons door Jezus wordt aangeboden. Met de dalende
kerkgang wordt er minder van Zijn Brood
geconsumeerd, terwijl het toch zoveel te bieden heeft.
Zonder het 'broodnodige', kunnen we niet leven. Brood
hebben we nodig om te leven. Het wordt ons door God
gegeven.
Evangelie: Johannes, 6, 41-51
In die tijd morden de Joden over Jezus, omdat Hij
gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel is
neergedaald, en zij zeiden: Is dit niet Jezus, de zoon
van Jozef, en kennen wij zijn vader en moeder niet?
Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel
neergedaald? Maar Jezus sprak tot hen: Mort toch niet
onder elkaar. Niemand kan tot Mij komen als de Vader
die Mij zond hem niet trekt; en Ik zal hem doen
opstaan op de laatste dag. Er staat geschreven bij de
profeten: En allen zullen door God onderricht worden.
Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft, komt
tot Mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft: alleen
Degene die uit God is heeft de Vader gezien.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie gelooft heeft
eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen
die het manna hebben gegeten in de woestijn, zijn
niettemin gestorven; maar dit brood daalt uit de hemel
neer opdat wie er van eet niet sterft. Ik ben het levende
brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van
dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood
dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven
der wereld.
Ter overweging
Brood, een alledaags iets. We eten het elke dag, velen
bij het ontbijt, als lunch en soms als iets extra’s bij de
warme maaltijd. De een zweert bij brood van de
warme bakker, een ander haalt het brood uit de
supermarkt. Maar vandaag krijgen we gratis brood!
Het is trouwens niet zomaar brood. God geeft het ons,
vanuit de hemel. Het is Jezus zelf, zijn eigen Zoon. Hij
is het brood dat leven geeft, eeuwig leven.
Wij mensen zijn dag in dag uit ‘onderweg’,

hopelijk onderweg naar een betere wereld, en
uiteindelijk onderweg om thuis te komen bij God.
Voor deze tocht hebben we voedsel nodig, niet alleen
materieel, maar ook spiritueel.
Velen die Jezus volgen zijn op de een of andere manier
door Hem gefascineerd en willen Hem aanraken,
willen Hem op een voetstuk plaatsen.
Jezus zegt over hen dat ze als schapen zijn zonder
herder: ronddolend, niet precies wetend waar ze naar
op zoek zijn. Maar wel verlangend naar iets waar ze
geen woorden voor hebben.
Wellicht zijn ze op zoek naar die dingen die er
werkelijk toe doen. Dingen waar je je aan vast kunt
houden, iets wat je helpt en kracht geeft.
Op onze levensreis kunnen wij diep teleurgesteld zijn
in de resultaten van onze inspanningen.
Veel mensen hebben een burn-out of zitten er dicht
tegenaan.
Veel mensen zijn op zoek naar wat er écht toe doet.
Veel mensen lopen rond met een onbestemd
verlangen.
Een mens leeft niet van brood alleen, toen niet en nu
niet. Een mens heeft verlangen naar voedsel voor de
ziel. En dat voedsel wordt ons vanuit de hemel
aangereikt.
De eerste zin uit het evangelie van vandaag verwijst
naar de zin uit het evangelie van vorige week waarin
Jezus zei:‘Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij
komt, zal geen honger meer hebben, en wie in Mij
gelooft zal nooit meer dorst hebben’.
Deze uitspraak roept weerstand op. Want wie is Jezus
nu eigenlijk? Toch gewoon maar de zoon van Jozef en
Maria?
Met het antwoord dat Jezus geeft lijkt Hij olie op het
vuur te gooien: ‘Niemand kan tot Mij komen als de
Vader die Mij zond hem niet trekt’ en ‘Niet dat iemand
de Vader gezien heeft: alleen Degene die uit God is
heeft de Vader gezien.’
Daarmee doelt Hij natuurlijk op zichzelf, maar op de
achtergrond speelt een verhaal uit Exodus mee (24, 911). Daar gaat Mozes met onder meer de zeventig
oudsten van het volk de berg op. Daar zien ze God en
houden ze maaltijd met Hem. De geschiedenis herhaalt
zich. Tegen deze achtergrond moet ook de
broodvermenigvuldiging gelezen worden. In en achter
de persoon van Jezus hebben de daarbij aanwezigen
God gezien. Maar wat betekent het brood van leven
dat ze mogen ontvangen? Zoals Mozes de Thora, die
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ons leert hoe te leven, aan het volk heeft doorgegeven,
zo doet ook Jezus dat. De vijf broden waarmee de
menigte gevoed wordt, verwijzen naar de vijf boeken
van de Thora. Bovendien staan de twee vissen voor de
Wet en de Profeten.
En het doet ook denken aan een ander verhaal uit
Exodus (3, 13-14) waarin Mozes bij de brandende
braamstruik te horen krijgt wie God is: 'Ik ben, die Ik
ben. Ik ben met jou.' Deze woorden 'Ik ben' neemt
Jezus nu in de mond om zich aan de mensen om Hem
heen bekend te maken: ‘Ik ben het brood dat uit de
hemel is neergedaald’.
De hemel wil ons voeden en kracht geven op ónze
levensreis.
Jezus wijst op zichzelf. Hij is het brood des levens. Hij
is het levende brood afkomstig van God
en wie van dat brood eet zal leven in eeuwigheid. Als
Jezus het brood dat Hij geeft zijn vlees noemt, moeten
we dat niet verstaan als zijn stoffelijk lichaam, maar
als zijn geestelijk lichaam: dat is: zijn totale inzet, zijn
hele wezen, zijn levenshouding, zijn betrokkenheid.
Die voedt ons met eeuwig leven. Met andere woorden:
hoe Jezus was, zijn hele wezen, zijn levenshouding en
betrokkenheid op mensen geeft voor eeuwig betekenis
aan ons leven en ons leven met elkaar. Jezus gaf op
die manier invulling aan het doen van de Thora. Het
doen van Thora houdt kort gezegd in: heb God lief met
heel je hart en heel je ziel en verstand en heb je naaste
lief als jezelf.
Jezus brood des levens, ook voor ons. Johannes
bedoelde in zijn tijd niet het eucharistisch brood maar
Jezus als Woord van God. En dat woord van God, de
verhalen over Jezus en zijn levenshouding vinden we
in de bijbel.
Door die verhalen te lezen en er met elkaar over te
praten doet in ons het besef groeien dat God ook nu
met óns bezig is, Hij is die Hij is: God-met-ons, ook al
voelen we ons soms in de woestijn, ook al zien we niet
altijd helder welke weg we gaan op onze levensreis.
Moge Jezus voor ons, in die zin, werkelijk brood des
levens zijn, die onze ziel voedt. Amen.

Gebed
God, U hebt uw Zoon in deze wereld gezonden
als Levend Brood voor ons bestaan.
Wij vragen U:
vermeerder ons geloof en onze toewijding.
Laat ons ervaren dat gelovig zijn ons kracht geeft
om het dagelijkse leven zinvol aan te kunnen.
Want vaak voelen we ons als in een woestijn
en zijn we niet in staat goed met elkaar om te gaan.
Blijf ons nabij zodat we opstaan en verder kunnen.
Mag uw levend brood ons daartoe de kracht geven en
zo ook de weg van Jezus te gaan,
Hij die uw Zoon is en onze Heer,
Hij die onze ziel voedt en sterkt op onze weg naar U.
Amen.
Zo is God
Zoals een moeder voor haar kind, zo is God
De aarde krijgt een nieuw gezicht, zo is God
En door de duisternis breekt licht, zo is God
Zo is God.
Zoals een vader voor zijn kind, zo is God
De hemel krijgt een nieuwe naam, zo is God
En niemand zal verloren gaan, zo is God
Zo is God.
Zoals de Zoon in brood en wijn, zo is God
Je leven delen, vrienden zijn, zo is God
En overwinnen alle schijn, zo is God
Zo is God.
Zoals het goede van de Geest, zo is God
Aan vrede, liefde toegewijd, zo is God
De Trooster, nu en voor altijd, zo is God
Zo is God.
Mededelingen
Livestream van de vieringen vanuit St. Nicolaasga:
deze zijn te volgen via de link op
www.dechristoffel.nl.
Mocht u niet over internet beschikken dan is de
uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief.
Op zaterdag14 augustus vindt er, naast de viering in
Joure (19.00 uur), een viering plaats bij de Lourdesgrot
in Sint Nicolaasga (19.30 uur). We vieren dan Maria
Tenhemelopneming. Uiteraard wordt dit feest ook op
de zondag daarna gevierd in de andere locaties, maar
voel u ook welkom in de pastorietuin bij de grot.
Een goed weekend gewenst.
Het pastoresteam
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Voor de kinderen

