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Hemels brood 
Dagelijks dichtbij Jezus (Johannes 6:51) 

 
Bijbelgedeelten 
Exodus 15:22-16:36 
Johannes 6:25-59 
Matteüs 4:1-11 
 
Gespreksvragen 
1. Welke rol speelt brood in jouw 
leven? 
2. Wat betekent het voor jou dat 
Jezus zegt: ‘Ik ben het brood dat 
eeuwig leven geeft’? 
3. Hoe ben jij bezig om bij de dag te 
leven? 
4. Welke woorden die God spreekt 
voeden jou in het bijzonder? 
 
Websites  
www.josdouma.nl  
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 
 
 
 
 

 

In de voortuin van de Plantagekerk vindt momenteel Foodfestival 
Lepeltje Lepeltje plaats: “Vers bereid, ambachtelijk eten waarvan 
het water je in de mond loopt. Dat serveren de mobiele keukens op 
Lepeltje Lepeltje Zwolle van donderdag 29 juni tot en met zondag 
2 juli.” In deze dienst gaat het over brood. We eten allemaal brood: 
witbrood, bruinbrood, volkorenbrood, meergranenbrood...  Heb jij 
vanmorgen ook al brood gegeten? 
 
Brood, daar zit wat in 
Brood is een van onze eerste levensbehoeften. Uitgerekend dat 
brood kiest Jezus uit voor zijn eerste ‘Ik-ben’-uitspraak in het 
Johannes-evangelie (de andere zes: licht, deur, goede herder, 
opstanding-en-leven, weg-waarheid-en-leven, ware wijnstok). 
‘Brood, daar zit wat in.’ Jezus laat ons zien dat er in elk aards 
brood ook een stukje hemel zit. Brood heeft (net als trouwens 
het water van de doop) een boodschap over de hemel, over God, 
over Jezus, over wat er echt toe doet in ons leven onder de zon. 
 
Wat is dat? Manna! 
Als we Jezus horen zeggen ‘Ik ben het hemelse brood’, dan 
klinken er minstens twee verhalen mee over Gods wonderlijke 
zorg voor zijn kinderen. Eerste verhaal: het volk Israël is op reis 
in de woestijn. Zo begint het: ‘Had de HEER ons maar laten 
sterven in Egypte. Daar waren de vleespotten tenminste gevuld 
en hadden we volop brood te eten’ (Ex. 16:2). Gods antwoord: ‘Ik 
zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen 
moeten er dan elke dag op uit gaan om net zo veel te verzamelen 
als ze voor die dag nodig hebben’ (Ex. 16:4). Vanaf dan ligt er 40 
jaar lang elke morgen ‘een fijn, schilferachtig laagje’ (Ex. 16:14). 
Als de Israëlieten vragen ‘Wat is dat?’ antwoordt Mozes: ‘Dat is 
het brood dat de HEER u te eten geeft’ (Ex. 16:15). ‘Het volk van 
Israël noemde het voedsel manna. Het leek op korianderzaad, 
maar dan wit, en het smaakte als honingkoek’ (Ex. 16:31).  

Vijf broden 
Tweede verhaal: er is een grote groep mensen bij Jezus. Ze 
hebben honger, maar er is niets te eten. Jezus zelf vraagt: ‘Waar 
kunnen  we brood kopen voor al deze mensen?’ (Joh. 6:5). En 
dan gebeurt het broodwonder: vijf broden veranderen in 
ontelbare stukken brood. Er is dichtbij Jezus genoeg voor 
iedereen! Tegen de achtergrond van deze verhalen zegt Jezus: 
‘Gewoon brood verdwijnt als je het opeet. Maar het hemelse 
brood geeft eeuwig leven. Doe je uiterste best om dat brood te 
krijgen’ (Joh. 6:27). Als de mensen vragen ‘Wat moeten wij 
doen?’, zegt Jezus: ‘Geloof in mij!’ 
 
Geef ons elke dag dat brood 
Hier klinkt een groot verlangen in door: ‘Geef ons elke dag dat 
brood!’ Leeft dat verlangen ook in jou? ‘Ik ben het brood dat 
eeuwig leven geeft. Als je bij mij komt, zul je nooit meer honger 
hebben’ (Joh. 6:35). Dagelijks dichtbij Jezus leven en hem je 
leven laten zijn, brengt de hemel al een beetje op aarde. Want bij 
Jezus vind je altijd kracht, licht, hoop en moed. Dat heeft Jezus 
alles gekost: ‘Het brood dat ik zal uitdelen, is mijn eigen lichaam. 
Ik zal sterven om de mensen het leven te geven’ (Joh. 6:51). 
 
Dagelijks hemels brood 
Hoe kunnen we deze boodschap meenemen de nieuwe week in? 
1. Jezus breekt het brood. Jezus werd zelf gebroken. Brood 
herinnert ons zo ook aan de breekbaarheid van ons leven. Juist 
in onze gebrokenheid zijn we dichtbij Jezus. 
2. Jezus leert ons bidden: ‘Geef ons vandaag het brood dat we 
nodig hebben.’ Vandaag dus. Brood leert ons om te leven bij de 
dag. 
3. Jezus citeert als hij in de woestijn op de proef wordt gesteld : 
‘Alleen van brood kan een mens niet leven. Maar hij leeft van elk 
woord dat God spreekt’ (Mat. 4:4). 
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