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Gelezen: Deuteronomium 8:1-6 en Johannes 6:1-15 
Titel: Niet bij brood alleen: broodnodig.  5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Hoe vaak komt het voor dat wij terugkijken? Ik denk heel vaak. “Hoe was de 
vergadering?”, “Hoe was de sfeer?” Hoe ging het oefenen van de liederen en de 
muziek, hoe was de kerkdienst?” Was het gezellig op de verjaardag?” En 
hoogstwaarschijnlijk komt er op termijn ook een terugblik op deze coronatijd met daar 10 
bij de vragen wat er goed gegaan is en wat er beter had gekund. En dat kan ook heel 
goed zijn, wie terugkijkt ziet wat er goed ging, mooi was, wie terugkijkt ziet ook wat 
beter had gekund en daar valt van te leren. Zeker ook als de ervaringen van de één 
anders zijn dan die van de ander. Terugkijken om daarna weer vooruit te kijken.  
Terugkijken om daarmee weer vooruit te kijken, het is zo ongeveer het patroon van 15 
het bijbelboek Deuteronomium. Het boek bestaat voor het grootste deel uit 
redevoeringen van Mozes die vertelt over de geschiedenis van het volk, en vooral 
over de tocht door de woestijn, maar hij geeft nog veel meer raadgevingen voor de 
toekomst, het verblijf in het land dat hen gegeven zal worden. En Mozes herhaalt de 
geboden, ook met het oog op die toekomst. En dit boek Deuteronomium is ook heel 20 
bijzonder om de vorm waarin het geschreven is. Iemand, een wijs man, professor 
Labuschagne, heeft met groot doorzettingsvermogen woorden geteld in dit boek. En 
de woorden van de hoofdzinnen in dit bijbelboek en de bijzinnen in deze 
Hebreeuwse tekst zijn veelvouden van de getallen 17 en 26. Getallen die direct of 
indirect verwijzen naar de godsnaam. Daarom moet je ook niets aan deze 25 
Hebreeuwse tekst veranderen, want dan klopt het niet meer.  
Een bijzonder boek dus, in meer dan één opzicht. En ook voor wat betreft de inhoud, 
zeker het gedeelte dat zo juist gelezen is. Een mens leeft niet van brood alleen. Dat 
heeft het volk kunnen leren van de tocht door de woestijn. Een tocht van veertig jaar 
waarbij er honger geleden is en er manna was. En die honger was van korte tijd, 30 
afgezet tegen de tijd dat er manna was. Zo kan men zien, terugkijkend, dat God er is 
en als een vader hen opvoedt. De kleren raakten niet versleten, de voeten raakten 
niet opgezwollen…..zo, de tocht is gemaakt en kon in een toenemend vertrouwen 
gemaakt worden. Of dat vertrouwen ook gegroeid is, of dat geloof ook daadwerkelijk 
groter geworden is, dan mag de vraag zijn, maar het kon, de mogelijkheid is gegeven 35 
als een geschenk. En wat dat manna geweest is…….ja dat is de vraag. Toen men 
het zag, zei men al:…Manna, wat is dat, wat is dat, in het Hebreeuws klinkt dat als 
“manna”. Niet bij brood alleen. Terwijl brood broodnodig is, voedsel broodnodig is 
voor een mens, één van de basisvoorwaarden van het leven is eten en drinken. 
Brood is broodnodig. Lechem, zoals het genoemd wordt en zeker in de stad van 40 
David, in Bethlechem. Brood is broodnodig en toch: niet bij brood alleen.  
En daarmee bedoelt Mozes niet bij monde van God dat er beleg op moet, nee, 
anders….de woorden van God, de geboden, die gegeven zijn, die komen er bij, die 
zijn er eigenlijk al eerder, die gaan vooraf. Die zijn meer broodnodig dan het brood, 
die zijn eerder broodnodig dan het brood. En als je terug kijkt zal je zien waar dat is 45 
gebeurd, zo zegt Mozes het tegen zijn volk. Je zult zien wat er in je hart leefde, of er 
gehoorzaamheid was of niet en zo kun je leren.  



Geboden…….ik vermoed dat niet iedereen vrolijk wordt van geboden, want geboden 
kunnen behoorlijk beperkend zijn. Je moet een mondkapje op als je de winkel in 
wilt…het is heel goed mogelijk dat dat gebod binnenkort weer klinkt. Je moet 50 
anderhalve meter afstand houden…het blijft lastig condoleren, hoezeer het ook moet. 
Je mag hier deze straat niet inrijden van deze kant…..en als ik naar Zenderen fiets 
en vanuit mijn huis op een moment over de Oonksweg rijd, dan merk ik dat ik tijdelijk 
een bepaald stuk niet mag fietsen. Ik moet dan een omweg maken en oké, soms 
maak ik die omweg. 55 
Geboden, ze kunnen behoorlijk beperkend zijn. De geboden in de Thora, en daar 
heeft Mozes het over, zijn van tijd tot tijd behoorlijk beperkend, maar aan de andere 
kant geven ze ook ruimte. Je zult niet doden, dat geeft een enorme ruimte en vrijheid 
aan het leven. Je zult je geen beeld maken van God, dat geeft een enorme ruimte 
om te denken, om denkend te geloven, ruimte tot groei omdat het niet vast ligt. En 60 
het geeft ook ruimte aan God om te zijn wie Zij of Hij is. Geboden geven op 
momenten het leven de garantie dat het leven er mag en kan zijn. Leef alle geboden 
die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven…..dat is niet het leven 
van ademhalen, eten en drinken alleen, nee, dat is het leven in vrijheid, in vrede en 
in recht en dan in principe voor alle mensen, voor al wat leeft. Die geboden, die zijn 65 
ook niet afgeschaft, in ieder geval niet die geboden die het leven en de ruimte geven. 
Die geboden die het leven en de ruimte geven, ze zijn als het ware ook in ons hart 
gelegd. We weten het wel. We weten wel dat we deze aarde niet mogen opmaken, 
we weten wel dat oorlog geen heil brengt , we weten wel dat onrecht ons mensen 
uiteindelijk de das om zal doen, we weten echt wel dat egoïsme alleen maar op korte 70 
termijn winst oplevert, we weten echt wel dat een grote verdeling tussen arm en rijk 
op de lange duur zal maken dat de gemeenschappelijke welvaart zal verdwijnen en 
het welzijn niet zal zijn. Want wie veel rijker is dan de ander, die zal zijn bezit moeten 
verdedigen met grote torens, hekwerken, sloten op de deur en dichte landsgrenzen. 
Nou, wat een vrijheid heb je dan. Nee, in het land dat beloofd is, waar dat land ook 75 
mag zijn, in dat land gaat welzijn vooraf aan welvaart, gaan de geboden vooraf aan 
het brood, is leven sterker dan de dood en is het koninkrijk van God aanwezig. 
En iets vergelijkbaars gebeurt er in het evangelie naar Johannes. Brood moet er zijn. 
Waar kunnen we brood kopen? En dan blijkt er al brood te zijn, een jongetje heeft vijf 
broden en twee vissen. En dat lijken echt broden te zijn en dat zijn het ook. Maar het 80 
is meer. Vijf broden zijn vijf broden, maar staan ook symbool voor de vijf boeken van 
de Thora, de wet, de wet die vrijheid van leven geeft. En bovendien komt dat getal 
vijf ook weer voor als het aantal mensen genoemd wordt: vijfduizend. Dat kan geen 
toeval zijn. Duizend maal de boeken van de Thora. Vijf broden, twee vissen, samen 
7, een getal dat voor zichzelf spreekt. En dat is eerst en dan worden de mensen 85 
verzadigd, dan zijn er twaalf manden met brokken over, twaalf naar het aantal 
stammen in Israël, de zonen van Jacob, het aantal leerlingen van Jesus zoals ze 
genoemd worden. Ja, en er waren vast meer leerlingen, want bij die twaalf is geen 
enkele vrouw met naam genoemd, deze twaalf worden met naam genoemd. En laten 
we alsjeblieft die vrouwen niet vergeten. Een verhaal vol symboliek, broodnodig 90 
brood verwijst naar meer. Niet bij brood alleen. En als men even later terugkijkend tot 
de conclusie komt dat Jesus een profeet moet zijn die in de wereld moest komen, 
dan kan Jesus niet anders dan zich terugtrekken op een berg. Zo moet hij geen 
koning worden, niet zo, zoals de wereld dat wil, zo zoals het altijd gaat. Nee, niet bij 
brood alleen, niet als de machthebber, en al helemaal niet als een overheerser, of als 95 
een alleenheerser, zo zoals koningen kunnen zijn en gelukkig niet allemaal zijn.  



Terugkijken om vooruit te kijken. Terugkijken zoals een jongetje met vijf broden en 
twee vissen. Terugkijkend zoals een jongetje dat wist te delen, een kind, zoals in de 
tekst staat, een kind dat weet te delen. De geboden in het hart gelegd.  
Terugkijkend om vooruit te kijken. Wat zie jij, in jouw bestaan? Wat zie ik, in mijn 100 
bestaan? In mijn geloofsleven? Hoe vaak heb ik ervaren dat de geboden, de vrijheid 
van de geboden voorgingen boven het brood? Hoe vaak mag ik dat nog ervaren? En 
wij, wij als mensen, een kind gaat ons voor, zo geloof ik. Amen.  


