
Preek over Johannes 6,1-15; 48-51 (themadienst Kerk&School): Brood uit de hemel! 
 
Voorzang: Psalm 136, 1. 12 en 13 
Votum en Groet 
Zingen: Psalm 67, 3 
  Gezang 157 E (ELB – Voor alle goede gaven, Heer…) 
              Gezang 58 (ELB – Zoekt eerst het Koninkrijk…) - canon 
Gebed 
Zingen: Themalied (Hé luister mee…) 
Joost Duim leest: Exodus 16,1-4a en 13-18 
Zingen: Gezang 249, 3 
Jolien Rietkerk leest: Johannes 6,1-15 en 48-51 
Zingen: Aan de wijde overkant (mel. Hanna Lam, I,19; tekst:  Ds. L.P. Blom) 
Preek 
Zingen: Gezang 75, 1. 2 en 3 
Dankzegging en voorbeden (afgesloten met het gezongen Onze Vader – Opwekking 436) 
Collecte – Ruben Gerards en Rowan Mulder helpen hierbij 
Zingen: Psalm 65, 5 en 6 
Zegen 
 
Jongens en meisjes! 
Ik dacht, ik ga vanmorgen maar een beetje op het land werken. 
Kijk, ik heb mijn trekker meegebracht. 
Want die heb je wel nodig als je het land op wilt. 
Wat denken jullie, is deze trekker wel groot genoeg voor mij? 
 
Nee, natuurlijk niet! 
Het is maar een speelgoedtrekker. 
Wie heeft er ook zo'n trekker? 
Nou, daar kun je leuk mee spelen. 
Maar je kunt hem natuurlijk niet gebruiken voor het echte boerenwerk. 
 
Wat denken jullie, hadden ze ook al trekkers in de tijd dat Jezus op aarde was? 
Nee, ze deden alles met hun blote handen. 
Of ze gebruikten ossen om te ploegen of te eggen. 
Het werk van een boer was toen niet zo gemakkelijk, hoor! 
 
Wat hadden de boeren van toen nog meer niet, wat ze vandaag wel hebben? 
Ik heb eens wat plaatjes opgezocht.       
Een moderne ploeg. 
Niet met een os of een paard ervoor, maar met een trekker.    
Een eg, om het omgeploegde land weer mee glad te maken. 
Zodat er in gezaaid kan worden.       
Nou, daar is ook weer een machine voor – de zaaimachine. 
En als het gezaaide koren gegroeid is en het is rijp dan moet het worden gemaaid.  
Dat gebeurt met de maaimachine.       
Zo heeft de boer vandaag overal machines voor.  
Daar heeft hij veel plezier van. 
 
Maar wisten jullie dat er nog heel veel plaatsen zijn waar ze dit niet hebben? 
In veel landen in de wereld hebben ze deze machines allemaal nog niet. 
Daar moeten ze nog net zo op het land werken als in de tijd dat Jezus op aarde was.  
De boeren kunnen het land niet zo goed bewerken als dat bij ons kan. 
Maar daardoor groeit er ook vaak veel en veel minder.  
En als er minder kan groeien op het land, kunnen de mensen ook minder eten. 
Daarom zijn er ook zoveel mensen in de wereld die honger hebben. 
Die nooit genoeg brood te eten hebben. 
 
Hebben jullie vanmorgen nog gegeten voordat je naar de kerk kwam?   
Een boterham misschien? 
Of een bord cornflakes? 
Dat vinden we eigenlijk heel gewoon, toch? 
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Je zou gek opkijken als je moeder zei: Sorry, maar het brood is op! 
En we hebben geen geld om wat te kopen. 
Je gaat vandaag maar zonder eten naar school.  
Dat hebben jullie vast nog nooit meegemaakt. 
 
We vinden het heel gewoon om brood te eten.      
Of extra lekkere dingen als een broodje hamburger of pizza.  
Daar denken we eigenlijk haast nooit bij na.  
 
Maar een hele boel mensen in andere landen kunnen dat nooit.    
Zoals dit kindje bijvoorbeeld. 
Je ziet wel hoe mager het is. 
Het krijgt lang niet genoeg te eten.       
 
Het Bijbelverhaal waar we vanmorgen naar willen luisteren gaat daar ook over. 
Jezus is met zijn leerlingen aan de oever van het meer van Galilea. 
Maar hij is daar niet alleen. 
Duizenden mensen zijn naar Jezus toe gekomen. 
Ze luisteren zo graag naar Hem. 
Hij vertelt hen dingen over God die ze nog nooit eerder hebben gehoord. 
Ze worden er geweldig blij van. 
En ze krijgen er nooit genoeg van. 
Als ze bij Jezus zijn vergeten ze gewoon hoe laat het is. 
 
Maar Jezus ziet hoe de zon al bijna onder gaat. 
En Hij zegt tegen zijn leerlingen: Het is al bijna avond! 
De mensen moeten nodig eten. 
Weten jullie waar je hier in de buurt brood kunt kopen voor al deze mensen? 
 
Maar hebben ze dan zelf geen brood meegenomen? 
Dat is toch een beetje dom van die mensen? 
Kunnen ze zelf niet voor eten zorgen? 
Nee, de meesten van hen zijn heel arm. 
Ze weten soms 's avonds niet of ze de volgende dag nog wel te eten hebben. 
 
Kunnen jullie niet ergens brood voor deze mensen kopen? vraagt Jezus. 
De leerlingen kijken Hem verbaasd aan.  
Filippus, één van hen, zegt: Al leggen we al ons geld bij elkaar, dan hebben we nog niet genoeg om voor iedereen nog 
maar een klein stukje brood te kopen. 
Ziet u niet hoeveel mensen er wel niet zijn? 
Dat gaat ons nooit lukken! 
 
Vlak bij Jezus en de leerlingen staat een kleine jongen. 
Zo dicht bij dat hij alles horen kan wat Jezus en de leerlingen tegen elkaar zeggen. 
Hij kijkt ook naar al die mensen om zich heen die niets te eten hebben. 
Nou, hij heeft wel een lunchpakketje bij zich: vijf broden en twee vissen.  
Dat is meer dan hij zelf nodig heeft. 
Hij wil best wat delen met iemand die niets heeft.  
 
Zal hij het zeggen tegen Jezus? 
Nee, dat durft hij niet. 
Jezus is zo'n bijzondere man! 
Daar durft hij niet zomaar tegen te praten. 
 
Maar hij wil toch graag wat doen. 
Hij verzamelt al zijn moed en trekt één van Jezus' vrienden aan zijn jas. 
Meneer! Meneer! 
De man kijkt om. 
Het is Andreas. 
Ja, wat is er? 
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Meneer, ik heb vijf broden en twee vissen bij me. 
Ik wil best wel wat weggeven aan iemand die niets heeft. 
Andreas glimlacht. 
Dat is echt lief van je!  
Ik zal het tegen Jezus zeggen! 
 
Meteen gaat Andreas naar Jezus toe.  
Kijk, ik heb van die jongen daar vijf broden en twee vissen gekregen. 
Daar wil hij wel van delen met anderen. 
Maar wat schieten we daarmee op? 
Er zijn gewoon veel teveel mensen. 
 
Dan gebeurt er iets wonderlijks. 
Jezus knikt de jongen vriendelijk toe. 
Hij wordt er helemaal warm van. 
Dan pakt Hij het mandje met de vijf broden en twee vissen van Andreas aan. 
 
Zorg dat iedereen gaat zitten, zegt Hij tegen de leerlingen. 
Ze lopen tussen de mensen door en vragen iedereen te gaan zitten. 
Als dat gebeurd is neemt Jezus de broden in zijn handen. 
Hij dankt God dat Hij voor dit brood gezorgd heeft. 
Dan breekt hij de broden in stukken en deelt ze uit. 
Daarna doet Hij het zelfde met de vissen. 
Maar wat vreemd – Jezus blijft breken en delen, breken en delen, breken en delen! 
Er komt geen eind aan.  
De jongen die zijn eten aan Jezus gegeven heeft kijkt stomverbaasd! 
Komt dat allemaal uit zijn mandje? 
Hij dacht dat hij misschien één of twee mensen kon helpen. 
Maar moet je zien, iederéén krijgt te eten. 
Is dat niet geweldig? 
Als je er bij geweest was had je je ogen uitgekeken. 
Net als die jongen die aan Jezus zijn lunchpakketje gaf. 
 
Maar ik hoop dat jullie goed begrijpen wat Jezus heeft gedaan. 
Jezus was geen tovenaar. 
Dit was niet een goeie goocheltruc om even te laten zien wat Hij allemaal kon. 
Nee, Jezus heeft dit gedaan omdat Hij van mensen houdt.    
Hij vindt het vreselijk als Hij zo'n kindje ziet dat zo'n honger heeft.  
En Hij heeft laten zien hoe goed zijn Vader in de hemel is.  
Hij heeft ons laten zien dat God voor alle mensen zorgen wil. 
 
Maar Hij wil ook graag dat wij Hem daarbij helpen.  
Dat wij regelmatig denken aan deze mensen, die niets te eten hebben.   
Of die geen huis hebben om in te wonen. 
Die zomaar op straat slapen op of in een doos van karton. 
Of die in een huis wonen dat wij nog te goed vinden voor onze honden. 
Wat kunnen wij voor zulke mensen doen? 
 
Nog maar kort geleden heeft een groep jongens en meisjes uit onze gemeente actie gevoerd voor zulke arme mensen. 
Ik wil graag aan Dirk Krol vragen of hij daar iets over aan ons wil vertellen. 
Nadat hij dat gedaan heeft komt er nog een stukje van de preek. 
Maar eerst gaan we luisteren naar Dirk Krol. 
 
Kijk, zo kunnen wij andere mensen helpen.      
Wij voelen ons soms maar onbelangrijk. 
Zoals dat jongentje met zijn vijf broden en twee vissen. 
Hij wilde ook zo graag helpen. 
Maar hij had zelf maar zo weinig. 
Wat kon hij daarmee doen. 
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Jezus zegt: Geef het maar aan Mij. 
Ik kan zorgen dat het veel wordt. 
Ik kan het zo zegenen, dat een heleboel mensen er mee geholpen worden. 
En gelukkig zijn er veel organisaties die arme mensen overal in de wereld kennen. 
Die er voor zorgen dat ze krijgen wat wij kunnen geven. 
 
Maar, jongens en meisjes, het verhaal uit de Bijbel is nog niet uit. 
Ik zal vertellen hoe het verder ging. 
Jezus breek de broden en deelt maar uit, deelt maar uit. 
Totdat iedereen zijn buik vol gegeten heeft. 
En dan zijn er nog twaalf volle manden met brood en vis over! 
Als iedereen klaar is met eten, is er nog meer over dan toen ze begonnen. 
Ongelooflijk! 
 
De mensen springen op. 
Ze dringen enthousiast om Jezus heen. 
Ze roepen en schreeuwen: Jezus moet onze koning worden! 
Jezus moet onze koning worden! 
 
Is dat niet geweldig? 
Vindt Jezus dat niet fijn, dat ze dat willen? 
Hij wil toch graag de koning van Israël zijn? 
En de koning van alle mensen? 
 
Maar nee, Jezus wordt hier niet blij van. 
Hij duwt hen van zich af. 
Hij wil alleen zijn. 
En Hij loopt bij hen weg. 
De mensen begrijpen dat niet. 
Ze zoeken Hem weer op. 
Waarom wil Jezus niet hun koning worden? 
 
Dan zegt Jezus: Ik weet wel waarom jullie dat willen. 
Jullie denken: Als Jezus onze koning is, hoeven wij nooit meer honger te hebben. 
Dan hoeven we nooit meer arm te zijn. 
Als Jezus onze koning is, hebben we het altijd goed. 
Maar jullie vergeten iets heel belangrijks. 
Jullie vergeten dat er iets is dat veel belangrijker is dan eten. 
Of veel belangrijker dan een huis om in te wonen. 
 
Zeg, jongens en meisjes, weten jullie misschien wat Jezus bedoelt? 
Wat is belangrijker dan eten en drinken? 
Wat is voor ons belangrijker dan gezondheid? 
En een mooi huis om in te wonen? 
 
Dat is Jezus zelf. 
En zijn Vader, die in de hemel woont. 
En de Heilige Geest, die Hij ons gegeven heeft om altijd bij ons te zijn. 
Waarom is dat belangrijker dan eten en drinken en een fijn huis om in te wonen? 
 
Stel je eens voor dat je alles hebt wat je maar wilt.     
Dat je elke dag pizza kunt eten. 
En hamburgers. 
Of pannenkoeken. 
En altijd slagroomtaart bij de thee. 
 
Maar er is niemand die van je houdt. 
Niemand die jou lief vindt. 
Je hebt met iedereen ruzie. 
Iedereen vindt jou een akelig kind. 
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Zou je dan nog genieten van je pizza en je hamburgers? 
Ik denk het niet, hè?         
Het leven is pas fijn als je van elkaar houdt en om elkaar geeft. 
Dat leren we van God. 
Dat leren we van Jezus. 
Dat kunnen we doen omdat de Heilige Geest ons wil helpen. 
En zelfs als niemand van ons houdt, dan houdt Jezus wel van ons. 
Hij laat ons nooit in de steek.  
Hij wil er altijd voor ons zijn.  
 
Jezus zegt: Ik ben het brood uit de hemel. 
Ik ben belangrijker dan het brood van de bakker 
Als je Mij kent en in Mij gelooft dan kan je leven niet meer stuk. 
 
Weet je, daarom is het ook zo belangrijk dat alle mensen Jezus leren kennen. 
Dat ze allemaal weten wie Hij is. 
En wat Hij voor ons kan betekenen. 
 
Maar hoe zullen mensen daarvan weten als wij er niet over vertellen? 
Als wij niet zeggen hoe fijn we het vinden om Hem te kennen? 
Hoe kunnen we daaraan meehelpen. 
Ik nodig nu nog iemand uit, die ons iets zal vertellen van een andere actie door jongens en meisjes uit onze gemeente 
gedaan wordt. 
Dat zal gebeuren door Petra Franken. 
 
Wat geweldig om zo ook in de Oekraïne te vertellen wie Jezus is. 
En fijn dat we daar allemaal aan mee kunnen helpen. 
Ik hoop dat ze alles krijgen wat ze nodig hebben. 
Misschien wordt het wel zoveel dat er nog van alles overblijft. 
Net als met de broden en de vissen die Jezus uitdeelde. 
Maar dat kan dan vast een volgende keer wel worden gebruikt. 
 
Ja, wat fijn om te weten dat Jezus voor ons het brood uit de hemel is. 
Brood om samen te delen. 
Brood om van uit te delen aan iedereen die het nodig heeft. 
 
 Hij is genoeg om van te leven  

voor iedereen en voor altijd.     AMEN. 
25-05-2008         
 


