
Johannes 6:22-35; 47-51 Het brood van het leven

Ik heb een tijd geleden een serie preken gegeven over God – God is het begin en het einde, 
God is alwetend en alomtegenwoordig, God is volmaakt, wijs, liefde. Daarna is er een serie 
gekomen over de Heilige Geest – de Heilige Geest is God, de vruchten van de Geest en de 
gaven van de Geest. 
Nu wil ik graag een serie beginnen over Jezus. Dit wil ik graag doen a.h.v. de 'Ik ben'-
uitspraken van Jezus in het evangelie van Johannes. Een paar voorbeelden van die uitspraken 
van Jezus: 'Ik ben de deur', 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven', 'Ik ben de opstanding en 
het leven'. 

PP1
Vandaag wil ik beginnen met de eerste die we vinden in het Johannes-evangelie: 'Ik ben het 
brood des levens', Jezus zegt dat Hij het brood van het leven is. Wat bedoelt Hij daarmee? 
Daar ga ik het vandaag over hebben.

Voor we een aantal verzen gaan lezen, een korte schets over het begin van Johannes 6. Jezus 
heeft 5000 mensen eten gegeven door een wonder. Hij kreeg 5 broden en 2 vissen van een 
jongen en daarmee gaf Jezus 5000 mensen genoeg te eten en was er zelfs overschot. We lezen 
hoe de mensen, de dag erop, op zoek gaan naar Jezus… Ze zoeken Hem op de plaats waar Hij 
het wonder gedaan had, maar als Hij daar niet te vinden is, gaan ze naar zijn woonplaats, 
Kafarnaüm.
Lezen Johannes 6:22-35; 47-51

Deze preek heeft drie delen, op basis van de verzen die we gelezen hebben.
- v.25-34 – de voorbereiding voor 'Het brood van het leven'
- v.35 – 'Ik ben het brood van het leven'
- v.47-51 – uitleg bij 'Het brood van het leven'

U merkt dat ik spreek over het 'brood van het leven'. Ik heb dat bewust gedaan, omdat we 'des 
levens' eigenlijk niet gebruiken in ons gewoon taalgebruik.

De voorbereiding   (v.25-34)  
PP2

In de verzen 25-34 bereidt Jezus de mensen voor op wat Hij hen wil zeggen. Ze komen bij 
Hem en vragen wanneer Hij op die plaats gekomen was. Hij antwoordt niet op die vraag, 
maar vertelt hen waarom ze Hem zoeken. Ze willen wel meer eten van Hem krijgen. Ze 
willen wel dat Hij elke dag 5 broden en 2 vissen verdeelt en hen zo genoeg te eten geeft. Dat 
is natuurlijk Jezus' bedoeling niet. Hij wil hen, en ook ons, iets duidelijk maken…

Dat vinden we in v.27. De mensen werken om voedsel dat vergaat. Dat werken is dat de 
mensen een hele tijd naar Hem op zoek zijn geweest, om van Hem voedsel te krijgen dat maar 
tijdelijk is. Een pak frieten kan lekker zijn, maar het genot ervan is maar van korte duur. Na 
een tijd zijn de frieten op of gooi je de overschot weg, omdat ze niet meer lekker zijn. Jezus 
zegt dat de mensen moeten werken, moeten zoeken naar het voedsel dat eeuwig blijft. Jezus 
zelf, de Zoon des mensen, staat er in v.27, zal dat geven. Wat dat voedsel is, zegt Hij nog niet, 
maar Hij bereidt de mensen er al op voor.

Hou deze belangrijke oproep van Jezus vast. Werk om het eeuwige voedsel dat Jezus u wil 
geven! We komen direct nog terug op de vraag wat dat eeuwige voedsel dan wel is.



Hoe moeten we dat voedsel krijgen? Dat maakt Jezus hier al duidelijk. Op de vraag van de 
mensen welke werken ze moeten doen, v.28, antwoordt Jezus in v.29 dat ze geen werken 
moeten doen, maar moeten geloven in Hem, die door God gezonden is. Daarmee bedoelt 
Jezus Zichzelf. Hij is door God gezonden en wij moeten Hem geloven.

Lezen: Jesaja 55:1-3
Het is mooi te zien dat in het Oude Testament eigenlijk al hetzelfde gezegd wordt. 'Gij die 
geen geld hebt, koopt en eet, koopt zonder geld.' Het is gratis, je hoeft er niets voor te doen, je 
krijgt het – als je gelooft dat je het krijgt natuurlijk. En het is eeuwig – hier in Jesaja wordt 
gesproken over een eeuwig verbond tussen God en de mensen.

In v.30 vragen de Joden een teken. Ze zeggen: 'Doe iets om ons ervan te overtuigen dat Gij de 
Messias zijt, dat Gij door God gezonden zijt'. Ze voegen eraan toe: 'Mozes gaf aan onze 
voorvaderen in de woestijn elke dag manna, voedsel uit de hemel.' Eigenlijk zeggen ze 
daarmee: 'Gij hebt ons gisteren voedsel gegeven, dat voortkwam uit 5 broden en 2 vissen, 
maar Mozes deed toch iets veel straffer, want die gaf ons voedsel uit de hemel! Doe eens iets 
wat nog straffer is dan wat Mozes deed. Overtuig ons eens.' Nogal uitdagend, hé. 

En Jezus… gaat daar niet op in. Hij zegt in v.32: 'Weet ge, Mozes gaf dat voedsel niet, Mozes 
deed helemaal niets.' Wie dan wel? God natuurlijk. Maar let goed op hoe Jezus dat zegt: 'Mijn 
Vader GEEFT u het ware brood uit de hemel'. Jezus spreekt niet over de tijd van Mozes, want 
dan zou hij 'gaf' gezegd hebben. Hij heeft het over het heden. Jezus spreekt hier over het ware 
brood, in v.33 noemt Hij dat 'het brood Gods dat uit de hemel nederdaalt en dat leven geeft'. 
Het manna in de woestijn hield de mensen tijdelijk in leven, want uiteindelijk stierven ze toch 
allemaal. Maar… God gaf in Jezus' tijd brood uit de hemel dat leven geeft – met leven bedoelt 
Jezus eeuwig leven.

De mensen vinden dat wel fijn, want ze vragen in v.34: 'Here, geef ons altijd dit brood'. We 
gaan even een vers lezen uit Johannes 4.
Lezen Johannes 4:15 
Dat sprak Jezus tegen een vrouw over water dat Hij kon geven, waardoor ze nooit meer dorst 
zou hebben. De vrouw reageert, net zoals de mensen in hoofdstuk 6 reageren: 'Here, geef mij 
dat water.' Even teruggrijpen naar Jesaja 55 – ook daar werd gesproken over de dorstigen die 
mochten komen en drinken… gratis.

Jezus' toehoorders zijn klaar om te horen wat Jezus wil zeggen over het brood. 

Ik ben het brood van het leven (v.  35)  
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We komen nu bij het hoogtepunt van dit verhaal. Jezus onthult wat dat brood uit de hemel is 
dat God geeft… Hij zegt: 'Ik ben het brood des levens'. Wie naar Jezus gaat, zal nooit meer 
honger lijden. Ook geen dorst meer hebben – denk even terug aan Johannes 4, het gesprek 
met de vrouw. 

U begrijpt wel dat het hier niet gaat over gewone honger en dorst. Ik geloof in Jezus, maar ik 
wil u graag vertellen dat ik nog zeer regelmatig moet eten en drinken. Mijn lichaam werkt niet 
anders dan iemand die niet in Jezus gelooft. Het gaat hier over geestelijke honger en dorst. 



Wat is geestelijke honger en dorst? Ik denk dat hier heel wat antwoorden op bestaan. Ik heb 
een antwoord voor mensen die nog niet geloven in Jezus en een antwoord voor mensen dat al 
wel geloven. 
Voor mensen die nog niet geloven, is geestelijke honger het ervaren van een leegte in het 
leven. Er mist iets... Mensen stillen hun honger op verschillende manieren. Hier in het westen 
vaak: 
- door materialisme – een mooi huis of chique auto, technologische snufjes, elke week nieuwe 
kleren of schoenen
- ontspanning – computer, tv, boeken, hobby, vakantie
- verslavingen – drugs, alcohol, seks
Het idee is: 'Als ik maar dit heb of dat doe, dan zal ik echt gelukkig zijn'. Ja, eventjes 
misschien, maar dat duurt niet lang. Je honger wordt eventjes gestild, maar daarna wil je weer 
iets anders.
Andere mensen proberen hun honger te stillen door idealisme of religie. Mensen gaan op zoek 
naar een doel in het leven, naar iets of iemand die hen helpt in moeilijke tijden of naar iemand 
die liefde geeft. 
Als u deze dingen herkent, dan hebt u geestelijke honger. Ik geloof dat alle mensen, als ze 
eens goed zouden nadenken, zouden inzien dat ze geestelijke honger hebben, dat hun leven 
iets mist.

Als Jezus zegt dat Hij het brood van het leven is, dan bedoelt Hij dat mensen die geestelijk 
honger hebben, bij Hem kunnen vinden wat ze nodig hebben. Zal dat de honger een dag 
stillen? Langer. Een week? Langer. Een jaar? Veel langer. Eeuwig, voor altijd. Jezus zegt hier 
iets heel straf. Hij zegt: 'Als je in Mij gelooft, zal je geestelijk gezien nooit meer honger 
hebben.' 

Wat ik nu ga zeggen, klinkt nogal tegenstrijdig aan wat ik net gezegd heb. Jezus zegt dat onze 
honger voor altijd gestild wordt. Dat geloof ik ook. En toch is het zo dat mensen die geloven 
in Jezus, ook nog een soort geestelijke honger kunnen ervaren in hun leven. 

Hoe komt dat? Wel, als bepaalde dingen in het leven ons afleiden van Jezus, van het brood 
van het leven, dan krijgen we terug honger. De vraag daarbij is: Hoe vullen we dat 
hongergevoel? Jammer genoeg zijn christenen over heel de wereld bezig met hun leven te 
vullen met zaken die eigenlijk niet thuishoren in hun leven, zaken die hen nog meer afbrengen 
van Jezus. Gelooft u dat Jezus al uw geestelijke honger kan stillen? Is het zo in uw leven dat 
Jezus uw geestelijke honger stilt? Of zijn er andere dingen in uw leven waarmee u een stuk 
van uw honger stilt? Waarom? Is Jezus niet voldoende? Kan Hij uw honger niet stillen?
We moeten, als christen, onszelf deze vragen stellen; altijd opnieuw. En bidden om meer 
verlangen naar het brood van het leven...

Jezus' boodschap is duidelijk, is radicaal. Is er geestelijke honger? Jezus is het ware brood. 
Als je echt honger hebt, zou je wel alles willen eten om je honger te stillen. Denk aan de 
voorbeelden die ik net genoemd heb – drang naar bezit, opgaan in ontspanning, je verliezen in 
idealisme. Wat Jezus eigenlijk zegt, is: 'Als je honger hebt, moet je naar mij komen. Ik geef 
het ware brood, het enige dat de honger van een mens echt en voor altijd kan stillen'. 

Deze boodschap was niet gemakkelijk voor de mensen. Als je de verzen 36-46 leest, dan zie 
je daar onbegrip en ongeloof bij de toehoorders van Jezus. Ze begrijpen Jezus niet en geloven 
Hem ook niet.



Uitleg bij het brood van het leven (v.47-51)
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In deze verzen gaat Jezus verder over het brood van het leven. Hij legt eigenlijk opnieuw uit 
waarom Hij Zichzelf het brood van het leven noemt. In de woestijn kregen de mensen het 
manna en zij zijn gestorven. Jezus zegt dat wie in Hem gelooft, niet sterft. Het gaat hier niet 
over het gewoon sterven, want... ook christenen sterven. 

Lezen Johannes 11:25-26
Wie in Mij gelooft, zegt Jezus, zal leven, ook al is hij gestorven. Het gaat hier dus over wat er 
gebeurt na onze dood. Er is leven na de dood – hoe? Door tijdens dit leven te geloven in Jezus 
als het levende brood. Hij is het levende brood en wij moeten van dat brood eten. Hoe moeten 
we dat doen? Van Jezus eten? 
Het eten van Jezus' vlees houdt eenvoudig het geloven in Hem in. En ook het jezelf blijven 
voeden met Hem, elke dag opnieuw. Het is brood dat eeuwig leven geeft, maar ook brood 
waar je jezelf elke dag mee kan voeden.

Deze boodschap kwam hard aan bij Jezus' publiek. Als je de verzen 51-66 leest, dan zie je 
daar ook weer onbegrip en ongeloof bij de toehoorders van Jezus. Ze begrijpen Hem niet en 
geloven Hem niet. In v.66 staat dat veel mensen zich zelfs van Hem afkeren.

Slot
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Jezus' boodschap is duidelijk! Hij alleen, niets en niemand anders, is het brood van het leven. 
Hij is degene die de honger die je hebt, kan stillen – voor altijd. Hij is degene die je eeuwig 
leven geeft. Wat wij moeten doen, is Hem geloven. Dat is de eerste stap. Wat wij moeten elke 
dag van ons leven moeten doen, is ons blijven vullen met dat brood, met Jezus, met Zijn 
woord! 

Beste mensen, u MOET hierover nadenken en in uw leven dat brood van het leven eten.

Mag ik jullie, om te eindigen, nog een uitspraak meegeven?
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'Als je overal een graantje meepikt, laat je het brood van het leven liggen...' Visje

Amen.


