Bezinning 115: Jezus verbindt hemel en aarde
19° zondag B-jaar: Johannes 6:41-51

Het Woord
De joden begonnen te protesteren omdat Hij zei dat Hij het brood was dat uit de hemel was
neergedaald. ‘Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn?
Hoe kan Hij dan zeggen dat Hij uit de hemel is neergedaald?’ Jezus zei: ‘Ik hoor u bezwaren maken.
Toch kan niemand bij Mij komen, tenzij de Vader die Mij gezonden heeft hem bij Me brengt en Ik zal
hem op de laatste dag tot leven wekken. Het staat geschreven in de Profeten: “Zij zullen allemaal
door God onderricht worden”. Iedereen die naar de Vader luistert en van Hem leert, komt bij Mij.
Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen Hij die van God komt, heeft Hem gezien.
Waarachtig, Ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw
voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood
dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is
neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat Ik zal geven voor
het leven van de wereld, is mijn lichaam.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Sinds de tocht in de woestijn, ten tijde van Mozes, hebben ‘de joden’ niet veel bijgeleerd: ze
jammeren en klagen tegen God. Toen ook al omdat ze geen eten hadden. En ook nu blijven ze bij het
lichaam hangen: ze zien in Jezus de fysieke zoon van zijn ouders en niets meer. Als Jezus zijn diepe
relatie met God openbaart, staan ze niet open voor dat mysterie.
Toch is dat de kern: Jezus verbindt de hemel met de aarde. Of beter: Hij verbindt God en mensen. Hij
ís die verbinding! Hij is God-bij-mensen en Hij brengt de mensen in de hemel, bij God. Het lichaam is
oorzaak van dood, maar de Vader is oorzaak van leven, zelfs eeuwig leven. Het woord ‘leven’ komt
hier zelfs zesmaal voor. En wel het echte leven.
Er is een paradox in deze tekst: blijven de joden hangen bij het lichaam en dus bij de dood, Jezus’
lichaam en dood zijn bron van eeuwig leven: ‘Wie dit eet sterft niet… Wanneer iemand dit brood eet
zal Hij eeuwig leven.’
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Het Woord in mijn leven
Kijk ik enkel met mijn verstand naar Jezus, God en het goddelijke? Of sta ik open voor het mysterie,
waar men enkel gelovend kan voor open komen? Geloof ik dat Jezus door God de Vader naar de
wereld is gezonden om ons te redden voor het eeuwig leven?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus, Zoon van God,
Gij zijt van de Vader uitgegaan.
Niemand kent de Vader zoals Gij Hem kent.
Met heel Uw leven getuigt Gij van Hem.
Alles hebt Gij ervoor over
om ons bij Uw Vader te brengen,
in het eeuwige leven.
Kom mijn zwak geloof te hulp.
Open mijn ziel voor dat mysterie.
Wees brood van leven
in deze wereld van lijden en dood. Amen.
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