
Verkondiging 

 

Zowel in de eerste lezing als in het evangelie worden mensen voor een beslissende keuze geplaatst. 

In het eerste Bijbelverhaal vraagt Jozua, de man die de Israëlieten na veertig jaar woestijn het 

beloofde land mocht binnenleiden, aan de verzamelde stammen of ze de Heer willen dienen of de 

goden van hun voorouders. En in het evangelieverhaal vraagt Jezus aan zijn leerlingen of zij bij Hem 

weg willen of Hem willen blijven volgen. 

Het is vanochtend overigens de vijfde keer op rij, dat gelezen wordt uit hoofdstuk zes van Johannes, 

het zogeheten 'broodhoofdstuk'. Het hoofdstuk begint met het verhaal dat Jezus vijfduizend mensen 

te eten geeft en Hij over het water naar de overkant van het meer loopt waar de mensen Hem op 

komen zoeken. Daarna volgt een lang gesprek waarin Jezus de betekenis van het broodwonder 

uitlegt. In de loop van dat gesprek wordt door Jezus de symbolische betekenis van dat brood 

ontvouwd. Het gaat om blijvend voedsel, om eeuwig leven. Het is dus geen brood met een beperkte 

houdbaarheidsdatum, maar om iets met eeuwigheidswaarde. Hoofdstuk zes eindigt met de 

uiteenlopende reacties van de toehoorders. Die hebt u zojuist gehoord. 

Er zijn onder die toehoorders mensen die zich dermate ergeren aan de pretenties van Jezus, bv hoe 

hij over zijn innige verbondenheid met God spreekt, dat ze het niet meer aan kunnen horen en zich 

van Hem distantiëren. Hij zegt o.m.:'Ik ben dat brood om van te leven', en doordat Hij zichzelf door 

die woorden zo in het middelpunt plaatst, roept Hij enorme tegenstand op. Evenals met de woorden: 

'Niemand kan tot Mij komen als het hem niet door de Vader gegeven is'. Daarmee zegt Hij op 

ondubbelzinnige wijze dat hij en de Vader één zijn. 

Dat moet niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor andere gelovige joden uitermate kwetsend 

zijn overgekomen. Want op het eerste gezicht ondermijnt Jezus met die woorden de twee 

belangrijkste pijlers van het Jodendom, nl het geloof in één God (monotheïsme) en de volstrekte 

onaantastbaarheid van JHWH (Hoort Israël, hoort, de Heer is onze God, Hij is één). Dus de gedachte 

dat een mens, uit God geboren/aan Hem gelijk/Gods enige Zoon kon zijn, is een gedachte die botste 

met alles wat ze tot dan toe geleerd hadden. 

De geesten scheiden zich dan ook. Slechts een kleine groep blijft, waaronder de Twaalf, van wie 

Judas in een later stadium nog zal afvallen. Zullen Jezus 'woorden ook niet of niet helemaal begrepen 

hebben, maar ze blijven Jezus trouw in gelovige overgave. Simon Petrus verwoordt het als volgt: 

'Heer, naar wie zouden wij anders gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten 

dat Gij de heilige Gods zijt'. 

Tot zover het Johannesevangelie. om tot de actualiteit van de huidige dag te komen, wil ik u graag 

een vraag stellen. Stel dat u nu voor zo'n beslissende keuze kwam te staan? Stel dat ze u zouden 

vragen: Wie wilt u dienen? En dan vraag ik er net als Jozua achteraan: Als u de Heer niet wilt dienen, 

kies dan wie u wel dienen wilt''. 

Met andere  woorden, ik vraag u om u bewust te worden van de plek waar u staat in het leven. Wat 

zijn voor u de hoogste normen en waarden in het leven? Wat is voor u, als het erop aankomt, het 

hoogste goed, de ultieme waarde? 



U kunt daar bewust mee bezig zijn aan de hand van een methode, die ik 'de waardentoptien'' ben 

gaan noemen. Ik kwam er ooit mee in aanraking op een retraite. Daar werden alle deelnemers 

gevraagd of ze een lijstje wilden maken van de tien belangrijkste dingen in hun leven. Toen iedereen 

klaar was, bespraken we de lijstjes met degene die dat aandurfde. U kunt zich misschien een 

voorstelling maken van wat er zoal op die lijstjes stond: kinderen, partner, vrijheid, gezondheid, 

muziek, geld en goed, etc. 

Vervolgens werd aan de deelnemers gevraagd om van die tien dingen er negen door te strepen en 

daarbij te onthouden in welke volgorde je dat deed, om zo uiteindelijk uit te komen bij wat voor jou 

het zwaarste weegt in het leven. Ik raad u aan dat ook eens te doen op een achternamiddag; het is 

interessant! 

Jezus maakt ons vandaag in ieder geval de bedoeling van zijn leven duidelijk. Hij wijst ons op de 

dingen die niet voorbijgaan, op de zaken van eeuwigheidswaarde. Misschien moet u dat bij uw 

overpeinzingen meenemen. Amen. 

 


