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Verkondiging zondag 22 augustus 2021    10e zondag van de zomer 
De Schutse, Uithoorn 
 
ds. Joep Dubbink 
 
Schriftlezing: Johannes 6:41-59 
 
Verhaal voor de kinderen  
(deze keer ook de tekst daarvan, omdat het een onlosmakelijk deel van de preek vormt) 

Er is nog geen kindernevendienst, want het is nog vakantie. Maar toch een klein verhaaltje.  

Toen de mensen van Israël in de woestijn op weg waren naar het beloofde land, toen stuurden ze op 
zeker moment spionnen uit, om te kijken hoe het daar was. Twaalf spionnen, die het hele beloofde 
land gingen bekijken en alles gingen opschrijven. Toen ze terugkwamen, toen waren ze het over één 
ding eens: het is daar fantastisch! Wat een mooi land, ruimte, vruchtbaar, de druiven zo groot als 
pruimen, alles even verrukkelijk. Maar, en toen gingen de meningen uiteen; tien zeiden: ‘Helaas 
pindakaas’, dit gaat ‘m niet worden. Die lui zijn veel te sterk, ze lijken wel reuzen, we krijgen nooit 
een plek daar. Twee van de twaalf zeiden: het zal niet makkelijk zijn, maar het gaat lukken. Het moet 
lukken, want God heeft ‘t ons beloofd. 

Tja, wat nu. Tien is meer dan twee, de meerderheid beslist? Mooi niet. Die twee kregen gelijk. Het 
lukte wél. Het koste veel moeite maar het lukte. Alleen, al die mensen die nee zeiden, die niet durf-
den, die kwamen er niet, die gingen dood voor ze het land binnentrokken. Best zielig, eigenlijk. Maar 
ook een beetje eigen schuld: als je vertrouwt, dan kan er veel… 

Die twee, die hebben namen. Ze heten Jozua en Kaleb. Jozua is een bekende naam. Hij is later de 
aanvoerder van het volk geworden. Hij mocht wél het land binnengaan. Eigenlijk is Jozua precies 
dezelfde naam als Jezus. Misschien heet Jezus wel Jezus omdat hij ook zo vol vertrouwen was, en wél 
durfde.  

En die ander, die Kaleb. Die is niet zo bekend. Weet je wat zijn naam betekent? Hond! Dat is gek, wie 
heet er nou hond. Maar die meneer Kaleb dus wel. Wat is nou typisch voor een goede hond: trouw. 
Kun je altijd op rekenen. Hij gaat altijd mee, waar je ook heen gaat. En als het moet, helpt ‘ie je.  

Jezus kunnen wij niet worden, maar misschien kunnen wij wel een soort Kaleb worden, een trouwe 
hond.  

Nou heb je eigenlijk de clou van de preek al te pakken. Als je geen zin hebt in een moeilijk verhaal, 
dan mag je iets te tekenen pakken, en dan doe je straks weer mee als we brood en wijn en druiven-
sap gaan delen. Dat lijkt wel een beetje op het beloofde land. 

Verkondiging 

Gemeente van onze Heer, 

Deze week heb ik veel langer dan gebruikelijk rondgelopen met de bijbeltekst die we lazen. Vaak 
maak ik op maandag of dinsdag de orde van dienst, zodat de organist erover kan denken en dan de 
beameraar aan de slag kan, dan ken ik natuurlijk de tekst en denk: nou, vrijdag en zaterdag komt dat 
wel goed.  

Deze keer had ik een dubbele gedachte. Eerst dacht ik: wat komt dat goed uit, het gaat over brood, 
en we vieren – eindelijk weer eens! – de maaltijd van de Heer. Maar toen ik beter las, toen schrok ik. 
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Want wat Johannes schrijft stond ver van mij af. Avondmaal is voor mij een gemeenschapsmaaltijd. 
Ik leg het aan kinderen en jongeren graag uit in drieën: je kijkt naar het verleden, je gedenkt Jezus, 
wat hij gedaan heeft; je kijkt naar de toekomst, wat je verwacht, de visioenen van de maaltijd op de 
berg, alle volkeren samen met God als gastheer; en kijkt vooral om je heen, naar elkaar, naar het ‘nu 
al doen wat eigenlijk nog niet kan’: samen delen, zo verschillend als we zijn elkaar accepteren, zonder 
onderscheid, zonder elkaar de maat te nemen of buiten te sluiten. Een maaltijd van gedenken, ver-
wachten en vieren van gemeenschap, dat is, heel in het kort, mijn Avondmaalstheologie.  

Maar niet die van Johannes, denk ik, als ik dit gelezen heb. Want daarin gaat het om een paar begrip-
pen waar ik nou op voorhand niet zoveel mee heb: 

o om de eeuwigheid, alsof het niet om dit leven zou gaan maar om vooral wat er volgt, om het 
hiernamaals of de hemel; 

o om het ‘eten van Jezus’ lichaam en het drinken van Jezus’ bloed’, op een haast onsmakelijke 
manier die bijna kannibalistisch klinkt; 

o en het gaat vooral heel erg om Jezus zelf. Bij hem moet je wezen, daar is heil te vinden, en 
daarbuiten is er niks, daar ga je verloren, en da’s een kwestie van leven en dood. 

Snapt u nu waarom ik tegen deze preek opzag? De tekst is zo ‘hermetisch’, zo in zichzelf gesloten, ‘ie 
me heel weinig deed. En dat ‘ie ook op geen enkele manier leek te raken aan waar ik deze week mee 
bezig was. Want het blijft maar onrustig in de wereld: denk aan Haïti, straatarm en wéér getroffen 
door een aardbeving en nog een storm eroverheen; denk aan alle vreemde weersomstandigheden 
en de klimaatcrisis, die steeds meer zichtbaar wordt. Denk vooral aan Afghanistan. Daar was ik mee 
bezig. En met andere sores, mensen in onze gemeente die ziek zijn, problemen hebben, er is altijd 
wel iets.  

Hoe krijg je dat bij elkaar? Heeft Johannes ons nog iets te zeggen, of moet je eerlijk zeggen: nee, hij 
zweeft te hoog – zijn symbool is een adelaar, dat weet u misschien – en misschien kunnen we beter 
iets laag-bij-de-gronds kiezen? 

Ik ga het toch proberen, vanuit de stugge overtuiging dat we Johannes niet voor niks hebben, en 
bijbelteksten soms zijn als medicijnen: niet lekker, wel nuttig en nodig. 

* * * 

Jezus, zoals Johannes ‘m tekent, is nogal anders dan zoals de andere drie over hem vertellen. Dat 
komt omdat Johannes later schrijft, als er al een halve eeuw is nagedacht over wie Jezus is, en wat hij 
betekent – door mensen als Paulus, maar Johannes doet daar zelf ook flink aan mee. Marcus, 
Matteüs en Lucas, die zitten vermoedelijk dichter bij de aardse Jezus in de buurt, zoals hij werkelijk 
geleefd heeft. Maar Johannes ziet dieper, hij peilt dat in het verhaal van die aardse, stoffige rabbi uit 
Nazaret, iets gebeurt dat ‘van bij God vandaan’ komt.  

De Jezus van Johannes, die lijkt een soort goddelijke gezant te zijn, uit de hemel naar ons toege-
komen. Johannes gebruikt de taal van zijn tijd, hij gebruikt beelden en begrippen die in veel verlos-
singsreligies van die tijd gebruikelijk waren. Woord, en Geest, en Leven, ook Eeuwig leven. Zoals ook 
de verlossingsreligies van onze tijd hun eigen jargon hebben, u weet het wel: energiestromen, aura, 
chakra’s. In onze tijd zou Johannes misschien over Jezus vertellen in die termen, maar, pas op: hij 
gebruikt wel de termen maar levert zich er niet aan uit, hij blijft het verhaal van deze Jezus Messias 
vertellen. 

Hoezeer Jezus in zijn verhalen ook hemelse trekken heeft, hij blijft altijd met beide voeten op de 
grond staan. Als je denkt dat hij niet meer gewoon-menselijk is maar een halfgod, een verlossers-
figuur, dan redt ‘ie een feest door wijn te maken; of maakt hij ineens van spuug en zand een zalfje 
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om op iemands ogen te smeren (Joh. 9:6) – je schrikt van de lijfelijkheid van dat gebaar. Of hij laat 
toe dat een vrouw zijn voeten zalft en die afdroogt met haar haren (Joh. 12:1-8). Of hij is in tranen 
over Lazarus, die gestorven is (Joh. 11:35) – zulke emoties kennen we verder nauwelijks van Jezus. En 
de marteling van Jezus tot aan de dood aan het kruis toe, die is bij Johannes zeker zo realistisch gete-
kend als bij andere vertellers. 

Maar tegen die achtergrond van de Joodse Messias Jezus wil Johannes ook benadrukken dat Jezus 
een Verlosser is, waartegen alle andere zogenaamde verlossers van zijn tijd het afleggen. Als anderen 
beweren dat ze iemand aanbidden die uit de hemel gekomen is, nou, Jezus niet minder! Als anderen 
beweren dat een rituele maaltijd rond hún verlosser je zo goed doet, nou, dan overtreft Johannes dat 
in beeldspraak: deze Verlosser is zelf het voedsel! En als geïnteresseerden in Jezus zeggen ‘ja, best 
aardig, ik kijk nog eens even rond, misschien kom ik wel terug en wil ik wel iets met Jezus’ dan zegt 
Johannes: zo werkt het niet. Voor Jezus kies je helemaal, niet half. Net als Mozes die zijn volk een 
radicale keuze voorlegt, ‘kies het leven’ (Deut. 32), net als een profeet als Elia die zijn volk voorhoudt 
dat ze niet op twee gedachten kunnen blijven hinken, Baäl en de Heer (1 Kon. 18), zo zegt Johannes 
ook: hier, bij Jezus, is toekomst. Blijf bij hem, hij schenkt je eeuwig leven. 

‘Eeuwig’ is niet allereerst, oneindig. Eeuwig moet je horen als in ‘eeuwig zonde’, iets wat verloren is 
gegaan (!) en wat ontzettend jammer is; of juist iets wat ‘eeuwig mooi’ is, wat een kwaliteit heeft die 
onovertroffen is. En natuurlijk gebruik je dan eeuwig ook in de betekenis van tijd: omdat je het never 
nooit meer kwijt wilt. Van alles wat goed is, is het jammer als het voorbij is, dan wil je eeuwig 
houden. Eeuwig leven gaat dus over kwaliteit en over ‘duurzaamheid’: het is leven dat toekomst 
heeft. 

Lastig vind ik, hoe de vergelijking van het ‘brood des levens’ van Jezus met het manna in de woestijn 
loopt. Heel Jezus’ toespraak speelt al in op die woestijntijd, al in de eerste zin zegt hij ‘mor niet onder 
elkaar’; precies de term van het mopperend, protesterend volk in de woestijn, ‘murmureren’ stond 
er vroeger. 

Het lijkt alsof Johannes zich afzet tegen dat manna, terwijl dat toch ten eerste ‘brood uit de hemel’ 
was, door God geschonken, en ten tweede, een verschil maakte van dag en nacht: manna hielp de 
Israëlieten de woestijn door. Ik kan me niet voorstellen dat hij daar werkelijk denigrerend over zou 
doen, of zou opschrijven dat Jezus er denigrerend over doet. 

Maar toch zegt hij: de mensen die van het manna aten, die zijn gestorven, wie van mijn lichaam eet, 
krijgt eeuwig leven. Hoe moet je dat begrijpen: gaat dat over de natuurlijke dood, dat de woestijn-
generatie ondanks het manna stierf, en de deelnemers aan de heilige maaltijd van Jezus niet ster-
ven? We weten allemaal, zo werkt het niet, en dat was in Johannes’ tijd ook allang duidelijk: christe-
nen stierven net zo goed als anderen, aan ziektes, aan ouderdom, en soms aan vervolging of geweld. 
Maar welke tegenstelling bedoelt Johannes dan? 

De generatie van de woestijntijd, die is gestorven vóór ze het beloofde land bereikten. En dat was 
opzet, dat moest, want die generatie had ’t verpest: die waren teruggeschrokken voor de toekomst, 
die zagen beren, of liever gezegd reuzen op de weg. Alleen Jozua en zijn metgezel Kaleb, die mochten 
naar binnen. En nou zijn we er, de clou heb ik al aan de kinderen verteld, ik moet ‘m alleen nog 
inkoppen. 

De generatie die het manna kreeg, die stierf vóór ze het beloofde land binnen gingen. Jezus belooft 
zijn volgelingen die op hem vertrouwen leven dat ‘eeuwig de moeite waard is’ en dan ook blijvend is. 
Dat is geen hemelgeloof, geen verachten van de aarde, maar een besef dat het wezenlijke van dit 
leven meer is dan eten en drinken; dat gaat over waar je je op wilt richten, wie je wilt volgen, waar je 
je vertrouwen op stelt. Is dat een kortetermijndoel, bevrediging van instant behoeften, of is dat iets 
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wat eeuwig de moeite waard blijft, iets wat niet vergaat? En wat is dat dan? We zouden er eens over 
door moeten praten, maar Johannes weet zeker: dat vind je bij Jezus. Het gaat niet om de naam, als-
of het een soort clubloyaliteit zou zijn, ‘mijn verlosser is beter dan de jouwe’; het gaat om waar die 
naam voor staat, wat ‘ie geeft en wat ‘ie vraagt van zijn volgelingen. Bij hem vind je een kwaliteit van 
leven, een beschikbaarheid voor anderen, een overgave aan Gods wil, een liefde voor mensen, die 
onvergelijkbaar is. Hij is de leider die je naar dat nieuw land, die nieuwe toekomst van God leidt.  

De vraag is: wie wil zijn Kaleb zijn, wie wil die trouwe hond zijn die meegaat, die intuïtief weet: daar 
moet ik wezen. Wie dat wil, laat die welkom zijn aan de tafel van de Heer. Amen.  


