Bezinning 114: Jezus stilt onze diepste honger
18° zondag B-jaar: Johannes 6:24-35

Het Woord
Toen de mensen zagen dat Jezus en zijn leerlingen er niet waren, stapten ze in die boten en voeren ze
naar Kafarnaüm om Hem te zoeken. Ze vonden Hem aan de overkant van het meer en vroegen:
‘Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?’ Jezus zei: ‘Waarachtig, Ik verzeker u, u zoekt Me niet omdat
u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite
doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de
Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft Hem die volmacht gegeven.’ Ze vroegen:
‘Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?’ ‘Dit moet u voor God doen: geloven in Hem die
Hij gezonden heeft’, antwoordde Jezus.
Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt U dan verrichten? Als we iets zien zullen we in U geloven.
Wat kunt U doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven
staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’ Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, Ik verzeker u:
niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; Hij geeft u het ware brood uit
de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de
wereld.’ ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen. ‘Ik ben het brood dat leven geeft’, zei Jezus.
‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
De mensen stellen zich enerzijds heel ‘christelijk’ op: ze zoeken Jezus; ze vragen: ‘Hoe doen we wat
God wil?’ en ‘Wat kunt U doen?’; ze spreken met Jezus en luisteren naar Hem. En toch leidt Jezus hen
verder, of liever: dieper.
Zoals zo vaak speelt Johannes met de meervoudige betekenis van woorden. Hier vooral met ‘honger’
en ‘brood’. Er is de honger van het lichaam: Jezus zegt dat de mensen zich door die honger laten
leiden. En er is de honger van de ziel, de diepste honger. Jezus richt de mensen juist op die honger.
Hij laat hen dus dieper in zichzelf kijken. Dit is absoluut heel actueel: de hedendaagse mens is heel
vaak bezig met het lichaam en zijn honger en zo weinig met de honger van de ziel. Maar deze is er
wel, en hoe!
Jezus erkent dus dat de mens een heel diepe honger heeft, een spirituele honger. Omdat Hij zelf ten
volle mens was, kende Hij die uit eigen ervaring. En uit eigen ervaring wist Hij dat de Vader die
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honger stilt. En dat Hij, Jezus, juist de manier is waarop de Vader de honger van de mensen stilt. Het
is zijn roeping: brood zijn van eeuwig leven, gegeven door de Vader.
Wat een blij nieuws, ‘evangelie’: we kunnen onze diepste honger helemaal doorleven want er is een
antwoord op! Onze diepste honger wordt gestild door Jezus, die brood is dat leven geeft.

Het Woord in mijn leven
Wat is de verhouding tussen mijn aandacht voor de honger van mijn lichaam en de honger van mijn
ziel? Ken ik deze laatste voldoende? Is Jezus voor mij ‘brood uit de hemel’, brood van eeuwig leven,
dat die honger volkomen stilt? Indien niet: wat in mij is een hindernis om dat brood te eten?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
vanuit Uw diepe kennis van de Vader
en van ons, mensen, met onze diepe honger,
leidt U ons altijd weer verder en dieper.
Gij maakt onze honger juist wakker
want Gij zijt het brood van de Vader,
dat onze honger stilt,
en wel volkomen en overvloedig.
Leer mij geloven in U:
Gij zijt het eeuwig leven,
door de Vader gegeven
aan mij en aan alle mensen.
Kom, en verzadig ons! Amen.
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