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Verkondiging zondag 8 augustus 2021     8e zondag van de zomer 
De Schutse, Uithoorn 
 
ds. Joep Dubbink   
 
Schriftlezingen: 1 Koningen 17:8-16 – Johannes 6:22-29 
 

Gemeente van onze Heer, 

In de eerste weken van de corona-crisis, vorig jaar maart, overkwam het me een paar keer dat in de 
supermarkt het hele schap met meel leeg was. Geen pak bloem meer te koop! Crisis? Nou ja, een 
‘eerste wereld luxe crisis’ zou ik zeggen. Want er was wel cakemeel, en pizzameel, en taartdeeg, en 
afbakbrood, en kant en klaar brood, alles in overvloed. Maar: géén meel. De oorzaak: hamsteren. En 
bij nader inzien wat het geen toeval dat het juist (naast toiletpapier…) het gewone meel was, dat op 
was. Waarom, dat merkt u zo. 

Toch bracht het mij in verwarring. Want ik probeerde het me voor te stellen. Stel nou, dat inderdaad 
de aanvoer van levensmiddelen zou stoppen vanwege het virus, zouden mensen dan denken dat ze 
zichzelf konden redden met een paar pakken meel? Hoe wou je dat doen? De winkels in Uithoorn 
leeg, een echte crisis, en dan ga jij je broodje bakken in je broodbakmachine, de buren ruiken het 
maar die laat je niet mee-eten, want als je daaraan begint, dan ga je het niet redden… En wat als de 
elektriciteit uitvalt, dan sta je daar… 

Waarschijnlijk hebben de hamsteraars helemaal zo ver niet doorgedacht of het wel praktisch was, 
dat hamsteren, of het wel zou werken, maar het is geen toeval dat ze gewoon meel kozen om in te 
slaan. Dat lijkt me een impuls, een reflex, om terug te vallen op de basis. Als je maar meel in huis 
hebt, dan kun je altijd nog even verder. Van meel bak je brood en brood, wat er ook allemaal op af te 
dingen valt vanwege de gluten en zo, dat staat nog steeds voor ‘ons basisvoedsel’. De taal zegt het: 
‘Er moet brood op de plank zijn’, ‘je verdient een goed belegde boterham’, brood staat voor het 
onderhoud van ons lijf, en daarmee voor het leven zelf. Brood is ‘broodnodig’. 

In onze streken zie je niet zoveel graanakkers meer – maïs brengt blijkbaar meer op per hectare. 
Maar een oudere collega leerde me ooit, dat het binnenbrengen van het graan in de oogsttijd iets 
speciaals was, iets bijna heiligs; graan was niet zomaar een product als alle andere, dat was het 
eigenlijke, het leven, en daarvan waren de mensen, boer of niet, zich sterk bewust. ‘Brood, daar zit 
wat in’, die slogan is veel dieper dan je denkt.  

* * * 

Vanmorgen gaat het in onze beide lezingen om brood. In het verhaal van Elia en de weduwe van 
Sarefat lijkt het om het materiële te gaan, brood om te overleven. In het verhaal van Jezus lijkt het 
juist om méér dan dat te gaan, daar is het brood een teken dat verwijst naar méér dan het voedings-
middel. Of lezen we dan te simpel, stappen we te snel in het bekende schema, spelen we het een 
tegen het ander uit? Het geestelijke dat dieper, diepzinniger is dan het materiële? Daar zijn wij als 
gelovigen heel goed in. En dan moeten we helemaal oppassen, omdat het ene verhaal uit het eerste, 
oude testament komt, het andere uit het evangelie, het tweede testament. Voor je het weet komt er 
een vervelend anti-Joods element in het spel, alsof het evangelie toch wel het eigenlijke is, dat ons 
pas de ware diepgang van het leven laat zien.  

Ik wil proberen anders te lezen en de dingen niet tegen elkaar uit te spelen. Dat is namelijk veel te 
makkelijk, zeker voor mensen zoals wij. Wij kennen immers geen honger. Wel trek, als we na een 
ietwat lang uitgevallen wandeling pas laat aan een boterham toe zijn, maar is dat is geen honger. Ik 
ken natuurlijk de verhalen van vroeger, van de oorlog, en daarvoor de crisistijd: tóen hadden sommi-
gen echt gebrek en honger; en ook nu is armoede ook in ons land nog niet uitgebannen, er zijn lera-
ren die een paar boterhammen meenemen voor kinderen die zonder ontbijt op school komen. Maar 
ik denk dat voor ons zoals we hier zitten honger en gebrek geen actueel probleem is. En vanuit die 
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positie gaan zeggen dat anderen, mensen die het veel minder hebben, materialistisch zijn, dat kun je 
niet maken.  

* * * 

Twee verhalen, eerst Elia en die weduwe. Daar is echt sprake van crisis. En die komt door Elia! Eerder 
in dit hoofdstuk heeft Elia de koning aangezegd, dat er geen regen komt – dus geen graan, geen 
brood – dan op zijn woord. Reden: afgodendienst. De koning, Achab, en in diens voetspoor het volk, 
dient Baäl, de god van vruchtbaarheid. De god van productie en consumptie, de god van groei en 
meer en groter. De god die wij allemaal dienen, tussen haakjes, laten we maar eerlijk zijn. We profi-
teren mee van de bloeiende economie, zelfs als we dat niet willen, met ons pensioen bijvoorbeeld. 
En Elia wil zijn volk laten voelen, waar het wezenlijk om te doen is. Van wie je het werkelijk mag 
verwachten, waar je je als mens op behoort te richten. Vandaar die woorden: geen regen voorlopig. 
Dan zullen we eens zien wat Baäl vermag. 

Maar u weet, sancties treffen altijd het eerst de zwaksten. En bovendien, de rabbijnen wijzen daar 
fijntjes op, heeft Elia dit uit eigen initiatief gedaan. Hij heeft geen opdracht van godswege, geen 
godswoord droeg hem dit op. Voorlopig laat God dat gaan, en steunt hij zijn profeet. Want gebrek of 
geen gebrek, die profeet moet natuurlijk niet aan de droogte ten onder gaan. Eerst helpen raven en 
een beekje hem uit de nood, maar als dat beekje droogvalt krijgt Elia opdracht naar een weduwe te 
gaan, die hem zal verzorgen. Maar die weduwe heeft zelf niks. Dat stukje brood dat hij van haar 
vraagt, dat heeft ze niet, althans, het laatste restje meel zal een soort galgenmaal worden voor haar 
en haar zoon, en dan is het op. Klaar, einde! Ze verwacht niet dat ze deze crisis gaat overleven, ze 
rekent blijkbaar ook niet op solidariteit van haar buren die nog wel wat hebben. Logisch, ze ruikt 
misschien straks hun versgebakken brood wel, maar delen, ja, als ze daaraan beginnen… 

De profeet vraagt nogal wat van haar. Hij vraagt van haar, die solidariteit nodig heeft, dat ze hem een 
gunst bewijst. Dat ze eerst iets bakt voor hem, en dan pas voor haarzelf en haar zoon. Je moet maar 
durven! Groot vertrouwen van de profeet en van deze vrouw. 

Want het is een sterk verhaal. Elia vertrouwt dat de boodschap van zijn God standhoudt; en de 
vrouw vertrouwt deze vreemde godsknecht met zijn brutale vraag, vertrouwt dat ze door hem te 
helpen ook zelf gered zal worden. Wankel vertrouwen misschien; maar het houdt het! Waar gedeeld 
wordt, daar is genoeg, die slogan die te pas en te onpas wel wat makkelijk gebruikt wordt is hier nou 
eens echt van toepassing. Wat gedeeld wordt, raakt niet op, meel niet, olie niet. Er kan altijd nog 
iemand bij aan tafel. Het lijkt op het delen van brood zoals Jezus dat deed aan het begin van dat 
hoofdstuk waaruit we lazen. En het sleutelwoord van het verhaal van Elia en de vrouw? Voor mij: 
‘vrees niet’ (1 Kon. 17:13). In onze vertaling: ‘Maak u niet ongerust’ maar dat is wat slapjes, ‘vrees 
niet’ is beter. Precies die primaire angst, die mensen zelfs in 2020 nog ertoe aanzet om niet hun 
brood te delen maar meel te gaan hamsteren voor zichzelf, die mag je overboord zetten, en leven in 
vertrouwen.  

Gaat dit verhaal dus over brood? Jazeker. Maar het gaat natuurlijk in wezen om meer, het gaat om 
vertrouwen. Tegen de angst in, de primaire angst ‘O God, straks hebben we niks meer!’ – het ver-
trouwen om te blijven leven zoals je geleerd is, naar de toekomst toe, weten waar je je op richt, niet 
op Baäl wiens productielijnen stokken vanwege de droogte, maar het woord van een profeet die 
weet heeft van een dieper geheim, van werkelijk vertrouwen op de God die bevrijdt en roept tot 
solidariteit. 

* * * 

Zou het bij Jezus nu om iets wezenlijk anders gaan? Ik denk het eigenlijk niet. Jezus had ook, aan het 
begin van dat 6e hoofdstuk van het Johannesevangelie, brood uitgedeeld. Hij had gezorgd voor brood 
in overvloed, genoeg voor iedereen – het bekende verhaal dat alle vier evangelisten vertellen. Maar 
Johannes zou Johannes niet zijn, als het bij hem niet nét even anders zou gaan. Als niet het brood, 
nadrukkelijker dan bij de andere drie vertellers, tot een teken zou worden. En bij Johannes is Jezus, 
zoals altijd, teleurgesteld en zelfs geïrriteerd, als dat teken niet wordt opgepakt zoals hij het wil. 
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Het wordt wél als een bijzondere gebeurtenis waargenomen. Het teken van het brood levert Jezus 
een enorme bekendheid op, een status van heb-ik-jou-daar als Bekende Judeeër. Als hij even zoek is 
– hij is immers niet in een boot verder gegaan, maar wandelend over het meer! – dan wordt hij over-
al gezocht. Terwijl de mensen die Jezus volgen nog in verwarring zijn en willen weten hoe het zit – 
wanneer, en vooral hoe bent u hier nu toch gekomen? – is Jezus al drie stappen verder. Hij kritiseert 
deze volgelingen, omdat ze blijkbaar bij het brood blijven staan. 

Of Jezus ze daar nu recht mee doet? Ik denk het eigenlijk niet. Ik krijg niet de indruk dat deze mensen 
gulzigaards zijn, die uit zijn op nóg eens een wonder met brood. Meteen na het uitdelen van het 
brood was immers al duidelijk wat ze wilden: Jezus dan maar meteen tot koning maken, van zó 
iemand wil je toch dat hij het beleid maakt – maar dát wilde Jezus niet (Joh. 6:15). Ze hadden dus 
heel goed door dat hij iets bijzonders kon en een bijzonder iemand was. En toch is Jezus niet tevre-
den, en ik vraag me af waarom. Hij wil dat wie hem volgt niet blijft hangen bij het wonder, en dat 
snap ik. Dat brood – waar we niet buiten kunnen – is immers niet het enige. Al het eerste testament 
weet, met die tekst die ooit een politieke partij nog eens aan zich getrokken heeft, dat ‘de mens niet 
leeft van brood alleen’. Waar dan wel van? Zoek maar na in Deuteronomium (8:3): ‘van alles wat uit 
de mond van de Heer uitgaat’. 

Zou dat niet de sleutel zijn? Zou die tekst niet achter deze discussie liggen? Jezus heet immers het 
Woord, het vleesgeworden, mens geworden Woord van God? In het brood draait het om Jezus zelf, 
die voor ons ‘broodnodig’ is. 

Dat klinkt heel pretentieus, heel exclusief. ‘Alleen bij Jezus moet je het zoeken’ – wij zijn niet meer 
van dat soort kreten, wij hebben geleerd, heel voorzichtig en terughoudend te zijn met alle claims 
van ‘hier is de waarheid, en alleen hier’. Wij proberen niet exclusief maar inclusief te denken, niets en 
niemand uit te sluiten. Prima.  

Maar soms moet er gekozen worden. Elia zal een hoofdstuk verder (1 Kon. 18:21) zeggen dat je niet 
op twee gedachten kunt blijven hinken, niet God kunt dienen en de Baäl. Dat je moet weten waar je 
je aan toevertrouwt. Jezus daagt ons uit, het met zijn verhaal te doen, het verhaal van die door hem 
belichaamde en voorgeleefde liefde van God. Dat is exclusief, dat staat geen compromissen toe. 
Maar het is juist inclusief, want iedereen mag meedoen. Baäl is god voor de bezitters, voor de 
sterken. In een maatschappij op basis van Baäl heeft de weduwe niks te verwachten van haar buren. 
In een maatschappij van hamsteraars heeft de zwakke het nakijken, en degene met het beste ellen-
bogenwerk wint het. Het verhaal van Jezus is een verhaal dat gebaseerd is op Gods vasthoudende 
liefde en die vind je bij Jezus.  

Hoe precies, dat moet nog blijken. Dat blijkt als Jezus de dienstbare is, die liefde bewijst tot het 
uiterste. En dat hij degene is die kan uitdelen, dat is maar één ding – dat is het lastige van dat teken 
van de broden, ik denk dat Johannes daar ook een beetje mee zit, dat je het zou kunnen zien als een 
kwestie van behoeftebevrediging. Dat is het niet. Het brood staat voor de zorg van God, maar je mag 
het niet omkeren: niet iedereen die in jouw behoeften voorziet is de moeite waard om te volgen, zie 
de vele populisten die in het begin de mensen paaien met wat extra’s, wat kruimels, wat spiegeltjes 
en kraaltjes. Vat alsjeblieft het brood dat Jezus uitdeelt niet zo op! Dat brood staat voor wie hij is, zijn 
weg, zijn waarheid, zijn leven. En uiteindelijk wordt, in het avondmaal, Jezus zelf dat brood, schenkt 
en deelt zichzelf uit.  

Aan het geheim van het brood is nog veel te ontdekken. Mogelijk volgende week, en in elk geval de 
week erna, gaan we ermee verder. En dan kunnen we het hopelijk ook weer lijfelijk ervaren, in het 
delen van brood (en wijn). Oók dat is een teken, niet meer, maar ook zeker niet minder, van hem die 
ons Gods liefde wil geven. Dat we die liefde nodig hebben, evenzeer als brood, dat wil dit verhaal ons 
duidelijk maken. Amen.  

 


