
Preek voor 2e Advent over Joh.6:35 gehouden op 10 december 2017 

       (lezingen: Joh.6:26-35 en Joh. 6:48-59) 

 

Gemeente van Christus,  

 

1. Als ik vroeger als klein jongetje uit school kwam, dan zei ik weleens: Mamma, ik heb zo'n 

ontzettende honger! Want ik wist, dat er ergens in de kast een trommel stond met smakelijke 

koek. Maar mijn moeder was dan meestal niet erg onder de indruk. Niet dat ik niets kreeg, maar 

ze zei erbij: Honger hebben wij hier in Nederland niet (dia 1), honger hebben ze in Afrika - het 

was de tijd dat we melkdoppen spaarden voor de arme kinderen van Kongo. Intussen ben ik 

ouder geworden dan mijn moeder toen was, en daarom durf ik nu wel te zeggen, dat ze het 

misschien wel goed bedoelde, maar dat ze toch ongelijk had. Er is wel degelijk honger in 

Nederland. En die honger neemt zelfs toe!  

 En dan denk ik nog niet eens aan zwervers en daklozen, die op straat leven. Die kunnen 

echt honger hebben, want sommigen hebben niets om eten mee te kopen. Het is goed, zeker nu 

het kouder wordt, dat er plaatsen zijn waar ze terecht kunnen voor een kop soep of een gratis 

maaltijd. Gelukkig wordt daar zeker in de grote steden in de Kersttijd vaak wel iets aan gedaan. 

Maar daarnaast is er een honger, is er ondervoeding, waar mensen soms zelf geen weet van 

hebben. En volgens mij is die in ons land flink aanwezig.  

 Want je hebt twee soorten honger: er is honger die je voelt, en er is honger die je niet 

direct voelt, maar die er toch is (dia 2). Honger die je voelt - wel, als ik op een avond thuiskom 

van een drege vergadering, dan heb ik vaak behoefte iets te nuttigen, dus dan loop ik naar de 

koelkast om een stuk kaas af te snijden, of ik kijk in de kast of daar nog iets eetbaars ligt. Dat 

is honger als gevoel. En eigenlijk is dat geen echte honger, daar moet ik mijn moeder gelijk in 

geven. Maar die andere honger, die is veel ernstiger. Stel je voor, je gaat naar de dokter, niet 

omdat je klachten hebt, maar gewoon om een paar dingen even te laten nakijken. Dan kan het 

soms gebeuren dat je als de uitslag van de tests binnen is wordt gebeld: u hebt toch wat gebrek 

aan vitamine B, of aan kalium, of aan een ander stofje. Dat voel je dan nog niet, maar het is wel 

te constateren. En als je dat verwaarloost, dan kun je er nare klachten van krijgen.  

 En dat bestaat niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. En daar wil ik het vanmorgen 

met u over gaan hebben. Want ik denk dat dat een belangrijk thema is in onze tijd. Want er 

lopen heel wat onverzadigde, onbevredigde mensen rond. Het ontbreekt ons uiterlijk misschien 

aan niets, en toch zijn veel mensen niet voldaan. Je merkt het aan de ontevredenheid die er leeft 

onder de mensen. Ze hebben honger naar een andere samenleving, naar een eerlijker verdeling 

van geld en goed, een honger naar meer vrijheid zonder regels. En het meest hongerig zijn 

misschien wel de jongeren, want die hebben soms een grote honger om dingen mee te maken, 

de wereld te zien, avontuurlijke dingen te doen, en daar hoort natuurlijk een ideale vriend of 

vriendin bij, en het uitzicht op een spannende baan met een prettig salaris - er zijn verlanglijstjes 

waar mijn vroegere verjaardagslijstjes mager bij afsteken, en ik moet bekennen dat die best lang 

waren.  

 Dat is een honger, die wordt gevoeld. En als je geluk hebt, kun je daar soms ook best 

wat tegen doen. Jongeren gáán naar het buitenland en ze beléven van alles en ze kríjgen een 

leuke vriend of vriendin, en toch: is de honger daarmee gestild? De oude profeet Jesaja 

waarschuwde de mensen al: Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden 

aan wat niet verzadigen kan (dia 3)? Waarom die angst, om allerlei uiterlijke dingen te missen, 

om niet meegedaan te hebben, waarom dat je laten opjagen om geen kans voorbij te laten gaan?  

 Want achter die gevoelde honger gaat een veel dieper gebrek schuil. Dat is de ware 

honger, het echte tekort. Er is een leegte in de mensen. Ze weten niet waarvoor ze leven. Ze 

hebben geen grote toekomst meer voor ogen. En eeuwigheid - daar kun je beter niet over 

beginnen, want dat zegt ze niets. Terwijl dat het echte probleem is. Dat we zo eindig zijn, dat 



maakt onrustig. Terwijl het leven met een eeuwig doel, een eeuwige bestemming, dat geeft ons 

de tijd! Daarin vind je echte bevrediging! 

 

2. Neem de mensen met wie Jezus in ons Bijbelgedeelte in gesprek is (dia 4). Ze hebben een 

groot wonder meegemaakt. Ze hebben gezien hoe Jezus begon te delen van vijf broden en twee 

vissen, en dat ging maar door, steeds meer kwam er uit zijn handen, en met vijfduizend man 

hadden ze ervan gegeten! Maar zijn ze nu bevredigd? Nee, ze hebben een honger naar meer! 

Doe nóg een wonder, komen ze vragen. En ze hebben ook wel een suggestie: dat manna, dat 

wonderlijke voedsel dat uit de hemel kwam toen hun verre voorouders door de woestijn 

trokken, kunt u ons dat niet geven?  

 Daar zit natuurlijk iets achter. Israël was in die tijd een hongerig volk. Ze waren 

onvoldaan over hoe het ging in het land. En daarom leefden er allerlei verwachtingen over een 

Verlosser, die ooit komen zou. En ze waren ervan overtuigd: die Verlosser zou lijken op de 

eerste verlosser van lang geleden, op Mozes die het volk bevrijdde uit Egypte en bracht naar 

een vrij land.  

 Ze hoopten dat er weer van die bijzondere dingen zouden gebeuren, en dat trok hen ook 

naar Jezus. Want bij Hem gebeurden er bijzondere dingen, genezingen, mensen die werden 

aangeraakt, en er klonken rake woorden. Ze verlangen naar meer! 

 Maar Jezus zegt: Jullie zoeken voedsel dat niet verzadigen kan. Dat manna, het was een 

bijzonder geschenk - niet van Mozes trouwens, maar van God! Maar zelfs dat manna, dat kon 

niet écht verzadigen. Het stilde de honger tijdelijk. Maar uiteindelijk zijn al die mensen 

gestorven. Er waren er heel wat, die het beloofde land nooit hebben gezien. En zelfs Mozes zag 

het alleen uit de verte.  

 Jullie echte honger, dat is de honger naar het eeuwige. (dia 5) En daarom moet je het 

niet zoeken in de sensaties van het ogenblik en in de ervaringen voor even. Je moet zoeken naar 

het brood dat leven geeft! Je moet door dat wonder dat ik gedaan heb heen kijken, en je moet 

zelfs door dat oude manna heen kijken. Prachtige dingen zijn het, maar ze willen jullie juist 

hongeriger maken, hongerig naar meer! Ze willen jullie leren zoeken naar voedsel dat blijft, 

naar verzadiging en bevrediging die nooit meer weggaat!  

 En gemeente, dat is een boodschap die staat nog steeds voor vandaag. Hier in de kerk 

gaat het natuurlijk ook over aardse dingen. Jezus liep daar ook niet aan voorbij, als hij mensen 

tegenkwam met hun noden en vragen. Maar de echte vraag, dat is die naar de eeuwigheid. Dat 

is die naar het volle en voldane leven. De verborgen honger, die Jezus aan het licht brengt, dat 

is de honger naar wat nooit vergaat, naar wat geen herinnering wordt, maar altijd voor en bij 

ons blijven zal. Daar moet je moeite voor doen, veel meer dan al die moeite die we doen voor 

wat toch voorbijgaat.  

 

3. Want dan vind je Jezus! Dan vind je wat Hij echt is komen brengen op aarde. Wonderen 

wijzen ernaar, dat brood dat Hij uitdeelde is er een teken van! Ze trekken ons naar Hem, die 

zelf ons brood wil zijn, brood dat leven geeft. Want één ding heeft wat Jezus is met dat oude 

manna gemeen. Het komt uit de hemel (dia 6). Het komt bij God vandaan. Wat Jezus brengt, 

wie Jezus is, dat kan alleen van boven komen.  

 Want in Jezus is er niet een bijzondere man opgestaan, een nieuwe Mozes, een nieuwe 

leider. Die zou alleen kunnen helpen in de gevoelde honger, maar niet in de echte. Hij kwam 

uit de hemel naar de aarde. Want de eeuwige verzadiging, die vinden we alleen bij God. 

Waarom is de mensheid onrustig? Omdat ze losgeraakt is van God. En nu is het grootse wat 

Jezus vertelt, en wat wij als christenen geloven: God daalt reddend af naar ons. De hemel, de 

wereld van de eeuwigheid keert zich naar de aarde, naar vergankelijke mensen. Het veel groter 

dan wij in onze aardse geloven vaak beseffen.  



 Jezus komt naar ons toe uit de hemel, uit naam van God, zijn Vader. En Hij zegt: Heb 

je honger? Ik ben het brood dat leven geeft. Ik help je niet alleen in de honger die je voelt, maar 

in de honger die er is, ongeweten vaak, in het diepste van ons hart.  

 En als je ernaar verlangt dat die honger wordt gestild, dan moet je Mij eten (dia 7). Dat 

klinkt heel plastisch, bijna wat lasterlijk - het is niet voor niets dat de mensen rondom Jezus 

daar niets van begrepen. Maar het betekent drie dingen.  

 We moeten Jezus tot ons nemen. Dat betekent: geen afstandelijkheid meer. Als een 

hongerig mens bij de bakker voor de etalage gaat staan, dan wordt hij niet gevoed. En als je 

naar kookprogramma's kijkt op de televisie, dan word je niet verzadigd. En zo kun je als mens 

naar Jezus kijken - dat deden zijn tijdgenoten ook. En je kunt over Hem praten. Je kunt zo zelfs 

in de kerk zitten. Maar dat helpt allemaal niet. Hij moet tot je komen. Hij moet je voedsel 

worden. Je moet je kracht en je hoop en je vrede gaan zoeken bij Hem.  

 En vervolgens moet je op Hem kauwen (dia 8) - ik zou dat zo niet durven zeggen, als 

het zo niet letterlijk in ons Bijbelgedeelte stond. Jezus heeft het over het kauwen van zijn vlees. 

Maar het is wel een zinvol beeld. We kunnen het brood dat leven geeft niet vlug wegslikken. 

Het wil zijn smaak ons in de mond leggen. Het wil de voedingsstoffen vrij maken. Pas dan 

komt het ons echt ten goede.  

 Want wie Jezus is en wat Hij ons geeft, dat gaat geleidelijk voor ons open. Daarom 

komen we hier samen in de kerk, om de smaak van Jezus te krijgen, om de voeding te 

ontvangen. En daarom is het belangrijk met het geloof bezig te zijn, erover na te denken, om in 

de Bijbel te lezen, om erover te praten. Hij is geen fastfood, maar eten dat je met aandacht tot 

je moet nemen.  

 En zo moet je Jezus in je opnemen. (dia 9) Hij moet een stukje van ons worden, ingaan 

in ons leven. Hij moet in ons worden tot eeuwigheid. Want eeuwig leven, dat is niet iets dat we 

ooit, in de toekomst, en liefst niet te gauw hopen te ontvangen. Dat eeuwige, dat daalt hier op 

aarde in ons neer, door Jezus. "Dit is het eeuwige leven," zegt Jezus ergens, "dat zij U kennen, 

de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt." En dat is niet kennen met je hoofd, maar 

kennen met je hart. Dat is met Hem verbonden zijn, eensgeestig zijn, terwijl wij hier nog ons 

aardse leven hebben. Dat is onze honger vullen met Hem.  

 Nou, dat klinkt misschien nog wat abstract, maar concreter betekent dat: we krijgen een 

door Jezus gevormd leven. Eén simpel voorbeeld - maar dan kunt u de rest vast ook wel 

begrijpen. (dia 10) Dan kom je hongerigen tegen. Die zijn op aarde volop aanwezig. Wat deed 

dat met Jezus, als Hij dat zag? Dan staat er - en die oude uitdrukking vind ik nog altijd de 

mooiste - Hij werd met ontferming bewogen. Hij liep daar niet onverschillig aan voorbij, en Hij 

kon het zelfs niet over zijn hart verkrijgen de mensen naar huis te sturen. Toen bedacht Hij, hoe 

Hij hun te eten kon geven. En Hij begon te delen, en het hield niet meer op.  

 Jezus, dat is de genade, de ontferming, de liefde in persoon. En als je Hem tot je neemt 

en in je opneemt - wel, ik hoef dat niet uit te leggen. Door Jezus te eten worden we Jezusachtig. 

En dat is het brood dat ons het leven geeft, het leven dat blijft, dat de echte verzadiging brengt. 

En daarom moeten we ook blijven eten. Omdat we dat vanuit onszelf niet of maar een klein 

beetje hebben.  

 Ik ben het brood van het leven, zegt Jezus. (dia 11) En dat Hij zo uit de hemel naar ons 

is toegekomen, dat is waar het met Kerst om draait. Dat grote gebeuren, onze enige hoop dat 

de honger in ons zal verdwijnen, dat is de strekking van het feest dat we over een paar weken 

vieren. En daarom zou ik bijna tegen u willen zeggen: besteed wat minder tijd aan wat u met 

Kerst zult eten en drinken - het mag hoor, maar het echte is het niet. Eet Jezus, die het brood is 

dat leven geeft. Dan krijgt u deel aan het eeuwige leven.  

 

        Amen.  


