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overdenking
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Vol van verwachting zijn wij gekomen
om weer te weten waartoe wij bestaan,
verstillend van binnen, verlangend te horen,
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

Met deze woorden begint een mij dierbaar lied van Marijke
de Bruijne dat helaas het liedboek van 2013 niet heeft
gehaald. Om weer te weten waartoe wij bestaan, met het
levend Woord dat opnieuw wordt geboren, zo mogen wij
hier zijn in de Ruimte van de Eeuwige. 

En dan zingt het tweede couplet:

Tijd vloeit ineen, verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord,
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

Dichterlijk verwoordt dit couplet de kern van hoe liturgie bedoeld is. Zo leerden wij 
het in de allereerste colleges liturgiek: het verleden wordt in het heden in herinnering 
geroepen met het oog op de toekomst. En dat verleden gaat dan in eerste instantie 
over wat met een mooi maar ook ingewikkeld woord wordt genoemd: de 
heilsgeschiedenis. De grote daden van God, de Magnalia Dei, die ons door de Schrift
aangereikt worden, díe worden in herinnering geroepen in het heden met het oog op 
de toekomst. 

Zo gebeurt dat bínnen de Schrift ook, telkens weer verwijzen schrijvers, 
Psalmdichters, profeten en evangelisten naar indrukwekkende gebeurtenissen in het 
verleden om de bevrijdende en liefdevolle daden van God opnieuw te binnen te 
brengen en daarmee de hoorders te bemoedigen en nieuw vertrouwen te geven. En 
dat gebeurt meestal in moeilijke omstandigheden, in duistere tijden, in 
gevangenschap of ballingschap of te midden van oorlogsgeweld, of hongersnood of 



al die dingen die je zo benauwen en ter neerdrukken dat je het zicht op het Licht van 
God verliest. Dan worden de verhalen gedeeld, bijvoorbeeld over de bevrijding uit het
Angstland Egypte, die in de Bijbel geldt als één van de meest indrukwekkende 
voorbeelden van het reddende handelen van God. Herinner je hoe God zijn volk 
geleide, en door de zee heen hielp en in de woestijn voor ze zorgde en ze manna 
gaf.

Manna komt in de beide Schriftgedeelten voor vandaag voor: in Nehemia 9: wanneer
ze honger hadden gaf U hun brood uit de hemel; en in Johannes 6: Onze voorouders
hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: ‘Brood uit de 
hemel heeft Hij hun te eten gegeven’. 
Hier zie je twee voorbeelden hoe in het heden het verleden in herinnering wordt 
geroepen met het oog op de toekomst. 

Er zit een diep verlangen achter, namelijk het verlangen om óók brood uit de hemel 
te mogen ontvangen, om óók gevoed te mogen worden, om óók de ervaring van 
Gods liefdevolle leiding op te mogen doen. En dat dus in een situatie waarin het 
vertrouwen er niet of nauwelijks meer is. Situaties die van alle tijden en universeel 
zijn en waar wij ook in kunnen zitten. 

Je maakt dingen mee die zo ingrijpend en heftig zijn dat je dat niet kunt rijmen met 
de God van liefde en je je verbijsterd afvraagt hoe God dit toe kan laten. Dat 
bijvoorbeeld jouw kind sterft op jonge leeftijd. Ik sprak gisteren iemand die vier 
kinderen verloren is en zij – op hoge leeftijd- zegt: waarom moet ik dit allemaal 
meemaken. Er zijn mensen die heel veel zien aan onmenselijk leed: als je voor je 
ogen mensen afgeslacht ziet worden, is het niet vreemd dat je niet meer in een god 
kunt geloven en als je bijvoorbeeld treinmachinist bent, zoals degene die wij vandaag
gedenken dat was, dan zie je ook dingen die nooit meer uit je herinnering gaan. 
Trauma’s in vele vormen kunnen hoofd en hart zo overheersen dat er geen zicht 
meer is op een zinvolle werkelijkheid of op een God die zinvol aanwezig is in die 
werkelijkheid. 

Maar waarom dan toen in het verleden wel? Waarom toen en ooit wel dat manna, 
wel die vuurzuil en die wolkkolom als gids, waarom toen wel bevrijding en nu niet 
meer? De grote vragen naar de zin van alles kunnen zo opspelen dat het vertrouwen
op nog iets goeds verdwijnt. Zo kun je je soms voelen, zo kun je je vaak voelen, en 
voor sommigen geldt dat ze dit altijd voelen. 

De hoorders van Jezus hebben een diep verlangen naar duurzaam vertrouwen, maar
het ontbreekt ze er aan. Ze hebben het er met Jezus over, ze bevragen hem. Ze 
hebben Jezus net horen zeggen: dit moet u voor God doen: geloven in Hem die Hij 
gezonden heeft. En dat is me nogal een opdracht zeg, dus komt er de begrijpelijke 
tegenvraag: Welk wonder kunt U dan verrichten? Als wij in u moeten geloven Jezus, 
kunt U ons dat niet een teken geven waardoor wij diep en zeker weten dat U 
betrouwbaar bent? Als U ons laat zien dat U een wonder kunt verrichten zullen wij 
zien en geloven. Een wonder zoals het manna in de woestijn van weleer, laat ons 
alstublieft zoiets zien. 

En zoals de hoorders van Jezus smeken om een teken, zo smeken velen van ons er 
ook om. 



Jezus komt met een wat ingewikkeld antwoord. Het evangelie van Johannes is niet 
het makkelijkste om te begrijpen, de redeneringen die hij uit de mond van Jezus zijn 
opgetekend, zijn soms moeilijk te begrijpen, maar ik denk dat Jezus het volgende 
bedoelt heeft:

Begrijpelijk verlangen jullie naar een tastbaar teken, zoals het Manna tastbaar was. 
Dan kan het lijken dat Mozes dat brood heeft gegeven, als een bakker die het brood 
gebakken heeft. Maar het is God die het gegeven heeft, dit brood uit de hémel dus; 
het manna verwijst naar God. En zo verwijs ook ik naar God. Dus niet ík geef jullie 
het brood uit de hemel, als bij een soort toverslag, maar God geeft het. Jullie vragen 
om iets tastbaars, iets dat je kunt vastpakken en vastgrijpen, maar het gaat om het 
ontastbare, het ongrijpbare. 

Iemand noemde van de week in een heel bijzonder gesprek dat we voerden het 
woord ‘intangible’. Dat was toen we het over Elia hadden, die op de Horeb de 
aanwezigheid van de Eeuwige niet gepresenteerd krijgt in stormwind en aardschok, 
maar in dat suizen van een zachte koelte, die als het ware langs hem heen trok. 
Intangible, wat betekent: het is niet mogelijk dat het aangeraakt wordt, het heeft geen
fysieke, stoffelijke aanwezigheid . 

Het klinkt misschien wat vaag, wie weet zweverig of al te spiritueel, maar dit is wel 
waar het over gaat als Jezus uitlegt wat brood uit de hemel is: het is geestelijk 
voedsel, dat je aangereikt wordt op een heel subtiele wijze. In heel kleine tekenen, in 
het onaanraakbare dat jou even aanraakt als een heel zachte bries die langs je trekt. 

Gods aanwezigheid is vaak niet merkbaar en wat zou het fijn zijn als het dat wel was.
Duidelijker, tastbaarder, krachtiger. En dat die oorlogen eens ophielden, honger zou 
stoppen, dat er geen mensen veel te jong meer sterven en dat God daar voor zou 
zorgen. Maar zo is de werkelijkheid niet. En daarom haken velen af bij het geloof en 
daarom zeggen ook velen dat geloof onzin is. 

Ik vind dat best begrijpelijke menselijke vragen. Ook ik worstel er soms nogal mee, 
en dan vooral als je zoveel intens leed om je heen ziet en in het pastoraat de 
ingrijpende verhalen hoort. Meer en meer heb ik geleerd om geloof niet te verstaan 
vanuit grote woorden en massieve dogma’s, maar in heel kleine, subtiele tekenen die
jou als het ware aanraken en doen weten dat God wel aanwezig is en jou in heel 
kleine dingen aan wil raken en zoekt en liefheeft. In dat witte veertje dat op je pad 
gedwarreld is, in mensen die jou oprechte aandacht geven, in mensen die op je weg 
zijn, soms voor je gevoel heel toevallig, maar dan denk je later: dat was geen toeval. 
Dat was een teken. Als je ze wilt verklaren, redeneer je ze weer stuk. Maar als je ze 
durft te ontvangen, maakt het je hart warm. En komt er toch weer iets van licht en 
vertrouwen. 

Wat vorige week ons gloria was, is deze week ons slotlied. Een van mijn 
allerdierbaarste liederen ‘Aan U behoort o Heer der heren’. De blinde dichter Jan Wit 
schreef het. Wat zijn oog niet zag, zag zijn hart. En inspireerde hem tot liederen vol 
schoonheid. Het meest ontroerend vind ik het slotcouplet: 



Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren, 
om al úw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet.

Amen  

zegen (tekst: Johan Meijer 2021)

Gezegend ben je in het diepst van je ziel,
waar dat thuis is waar niets 
en niemand tussen jou en jouw Schepper staat.

Gezegend ben je op de bodem van je Zijn,
waar de Zaaier zijn Woord wil laten ontkiemen
en wortel schieten

Gezegend ben je in de grond van je hart,
die aarde waaruit de vruchten van de Geest mogen ontspruiten.

Gezegend ben je uit de grond van Gods hart,
met de grootste liefde die jou ooit gegeven is,
want God is erg wijs met u, met jou, met ons allen. 

Amen




