
Johannes schrijft een volstrekt eigen verhaal over Jezus, dat wel overeenkomsten 
vertoont met de andere evangelisten. Naast het verhaal van de genezing van de 
zoon van de hofambtenaar en het optreden in de tempel, dat Johannes heel bewust 
op een andere plaats zet, is het verhaal van de spijziging een derde verhaal dat hij 
met hen deelt. Het is kort voor het Joodse Pesachfeest. ‘Kort voor’ betekent bij 
Johannes altijd ‘nog niet’. Dat is één van de sleutelbegrippen bij hem.. 
 
De eerste 4 verzen zijn inleiding, opvallend is het grote aantal werkwoorden: 
Jezus gaat naar de overkant, een grote menigte volgt hem, omdat ze gezien hadden 
wat hij met zieken deed, Jezus gaat de berg op en gaat zitten met zijn leerlingen. 
De werkwoorden geven aan dat er in het evangelie een nieuwe situatie getekend 
wordt en dat er dus iets nieuws begint.  
 
Dat nieuwe zal allereerst op Jezus betrekking hebben, we zien we dat hij als leraar 
wordt getekend. Weliswaar kent Johannes geen bergrede zoals Matteüs, Jezus gaat 
echter wel de berg op en gaat zitten met zijn leerlingen. Dat is een situatie van 
onderricht waarin een leraar spreekt tot zijn leerlingen, de woorden die Jezus spreekt 
staan bekend als de broodrede.   
 
Er gebeurt er iets opvallends. Als in de inleiding het decor is neergezet en je denkt: 
nu gaat Jezus spreken, dan komt er eerst een teken. Jezus kijkt om zich heen en 
vraagt Filippus: Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? 
Dat is veelzeggend; voordat Jezus onderricht geeft, krijgen de mensen eerst te eten.     
Dat laat zien hoe concreet het evangelie is en hoezeer het er daar op aankomt dat 
mensen allereerst te eten moeten hebben, dat gaat aan het leren vooraf, eerst komt 
het eten en dan de moraal.  
 
Zo’n inleiding is bijzonder. Het Johannes-evangelie wordt wel een hoogdravend 
evangelie genoemd, omdat het op verheven toon over Jezus spreekt. Waar de 
andere evangeliën de menselijke kant van Jezus laten zien, daar lijkt het er op dat 
Johannes een bijna onaards beeld van hem geeft. Maar let op. Als hij de menigte 
gaat toespreken, dan wordt er eerst gezorgd voor brood.  
 
Jezus vraagt aan Filippus: ‘Waar we kunnen we brood kopen’. Hij stelt Filippus op de 
proef, zegt Johannes en voegt daar geheel op zijn eigen wijze aan toe: want hij wist 
al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordt vanuit de economische werkelijkheid 
waar zij mee te maken hadden. Daarbinnen gaat dat niet lukken. Hoe dan wel? 
 
Met vijf broden en twee vissen komt het verhaal op gang en het verwijst eerst terug 
naar het Eerste Testament, naar het verhaal van de gave van het manna in de 
woestijn dat vijf dagen uit de hemel zal neerdalen en de zesde dag dubbel. Het 
verwijst ook naar Exodus 24 waar met een maaltijd het verbond tussen God en 
Israël, uitgedrukt de 10 Woorden, bevestigd wordt. Het verwijst ook naar 2 Kon.4 
waar de profeet Elisa een menigte van mensen voedt met 20 gerstebroodjes.  
De twaalf manden verwijzen naar de twaalf stammen van Israël en wijzen op meer 
dan voldoende. Dat verwijst naar de eindtijdelijke maaltijd van overvloed van Jes.25.  
 
Het verhaal wijst terug en het wijst vooruit, naar het laatste hoofdstuk van  het 
Johannes evangelie, waar Jezus bij het meer van Tiberias voor de derde keer                    
aan zijn leerlingen verschijnt na de verrijzenis en met hen brood en vis deelt. 



 
Die verwijzingen laten zien hoe belangrijk het teken is bij Johannes, dat blijkt ook uit 
de grote aandacht die gegeven wordt aan het teken van de bruiloft te Kana in Joh. 2. 
Ook daar geldt dat voordat Jezus onderricht geeft, hij een overvloed van wijn 
schenkt. Voorafgaand aan dat teken heeft hij wel de leerlingen verzameld, maar 
heeft hij hen nog niet onderricht. Niet voor niets wordt het Johannes-evangelie wel 
het evangelie van de tekenen genoemd. 
 
Waar dan wel bij gezegd moet worden dat het niet gaat om de tekenen op zichzelf, 
maar om degene die de tekenen doet, om Jezus en de God die hij zijn ‘Vader in de 
hemel’ noemt. Daarom verwijst het broodteken ook naar de schepping als schepping 
van overvloed. Dat er in deze wereld honger wordt geleden, komt niet omdat er te 
weinig voedsel is, maar omdat het ongelijk wordt verdeeld.  
 
Daar is God niet voor verantwoordelijk, wel degenen die economische onrecht in 
deze wereld zorgvuldig in stand houden. Wat in het teken gebeurt, is dat niet de 
logica van deze wereld wordt gevolgd, dat er een voorschot genomen wordt op de 
toekomende wereld, de wereld die van God uit op ons toekomt, waar het niet gaat 
om binnenhalen en graaien, wel om eten, delen en overhouden.  
 
Op het broodteken volgt de broodrede, daarin zegt Jezus in vs. 35: ‘Ik ben het brood 
dat leven geeft’, vanuit dat woord moet het broodteken ten diepste worden verstaan. 
‘Ik ben het brood dat leven geeft’. Dat is veelzeggend, als Jezus een beeld zoekt om 
zichzelf te duiden, dan komt hij allereerst met brood. Het meest eenvoudige beeld 
dat genoemd kan worden als het gaat om het voeden van mensen en tegelijkertijd 
het meest noodzakelijke beeld, waarin kan voedsel als basisvoorziening voor het 
leven van mensen beter worden uitgedrukt dan in brood, eerlijk brood.  
 
Welnu …  zoals jullie mensen brood broodnodig hebben, zo wil ik, Jezus, jullie nabij 
zijn als een leraar die leven geeft. Jezus is er als ‘levend brood’ door zijn  manier van 
er-zijn, in zijn onderricht, in zijn tekenen, in zijn eenvoud, in zijn passie en liefde voor 
mensen, in zijn openbaring en navolging van de God van Israël 
 
Het evangelie telt zeven ‘Ik-ben woorden’, door Jezus gesproken, daarmee wordt 
telkens een verbinding gelegd tussen de naam Ik-ben-die-ik-zal-zijn en Jezus zelf. 
Die naam Ik-ben-die-ik-zal-zijn, krijgt Mozes te horen als hij vraagt naar de naam           
van de God die hem stuurt naar de farao om zijn volk te bevrijden uit de slavernij             
van Egypte. In het verhaal over brood waarin Jezus als mensenzoon wordt getekend, 
als beeld van waarachtige menselijkheid, springt a.h.w. de Ik-ben tekst er uit waar 
mee Jezus transparant gemaakt wordt tot op God zelf. 

‘Ik ben het levend brood’ is het eerste Ik-ben woord en het wijnteken is het eerste 
teken dat Jezus doet. Het Johannes-evangelie kent geen verhaal van wat wij 
noemen ‘De instelling van het heilig avondmaal’. Het lijkt mij echter volstrekt helder 
dat in de overvloedige tekenen van de wijn en het brood Johannes op zijn manier 
spreekt over het sacrament van de maaltijd van de Heer, de eucharistie, in de jonge 
kerk het hart van de liturgie. De maaltijd van enerzijds ingetogenheid, één stukje 
brood, één slokje wijn en anderzijds een verwijzing naar de twaalf manden over en 
de zes stenen watervaten, 80 – 120 liter per vat. De maaltijd die vooruitziet naar de 
tijd dat de overvloed van godswege die in de schepping gegeven is aan allen ten 
goede komt.  



In hoofdstuk 21 is opnieuw sprake van brood en vis. Jezus staat bij een kolenvuur.  
Zo’n vuur komt één keer eerder voor bij Johannes en wel in de tuin van het paleis 
van de hogepriester waar Jezus geboeid naar toe wordt gebracht. Tot drie keer toe 
ontkent Petrus daar dat hij iets met Jezus te maken zou hebben en ook de andere 
discipelen zijn hem niet nabij.  
 
Daar worden zij aan herinnerd door het vuur bij het meer van Galilea. Beschaamd en 
bescheiden zullen ze daar hebben gegeten. Dan echter blijkt die maaltijd niet voor 
niets ook te herinneren aan de maaltijd van Johannes 6. Want in het vervolg mag 
Petrus driemaal belijden dat hij Jezus lief heeft en wordt zo door Jezus de eenheid 
met de kring van apostelen hersteld. 
 
In vers 10 staat: ‘Er was daar veel gras’. Dat lijkt een tamelijk overbodige opmerking. 
Het gras verwijst echter naar de grazige weiden van Psalm 23, de psalm die de 
Eeuwige tekent als een getrouwe herder. Die psalm is de achtergrond van waaruit 
Jezus in Joh.10 kan zeggen: ‘Ik ben de goede herder’.  Dat Ik-ben woord is het 
vierde van de zeven Ik-ben woorden, m.a.w. het is het centrale woord daarvan. 
 
De verwijzing naar Psalm 23 wordt gedaan vanwege vers 15. Daar staat dat  ze 
Jezus tot koning willen uitroepen. Zij zien hem als een profeet die in deze wereld 
komt, die echter niet mee gaat met de logica die daarin regeert. Een koning werd in 
die tijd een herder genoemd, veelal echter herderden zij allereerst zichzelf ten koste 
van anderen, zegt de profeet Ezechiël. Met dat herderschap wil Jezus niet van doen 
hebben. Hij wil alleen herder zijn in het verlengde van de herder van psalm 23, de 
Heer die voor beknelden en vermoeiden een tafel van overvloed aanricht, brood en 
wijn, recht en vrede, genoeg voor allen die daar oprecht naar verlangen.    
En zo moge het zijn. 
 
 
 
 


