
 

Johannes 6:35 
 

Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens;  
wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en  

wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.  
 
 

Om deze opmerkelijke woorden van Jezus te kunnen plaatsen, woorden die 
verwijzen naar zijn komend lijden en sterven, moeten we terugkijken naar het 
gebeuren dat de vertalers van de NBG vertaling hebben weergegeven met 'de 
spijziging van de vijfduizend'. We zitten dan in de eerste perikoop van 
Johannes 6 beginnend bij vers 1. Niet alleen het wonder van de daar vermelde 
spijziging wordt door de gekozen tekst in herinnering geroepen, maar met een 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook de opmerking die Johannes 
maakte in vers 4 - En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. 
 
Het is namelijk de dag na deze spijziging van de vijfduizend dat Jezus de Hem 
vanuit dit gebeuren volgende menigte toespreekt en ondermeer het voor deze 
week gekozen tekstwoord spreekt. De Hem volgende menigte zal bij de 
spijziging onwillekeurig aan hun voorvaderen hebben gedacht, die brood uit de 
hemel te eten kregen - het manna. Niet voor niets verwijst Jezus daar naar in 
vers 32 en reageert de menigte dan in vers 34 met: Here, geef ons altijd dit 
brood. Maar waar het manna toen naar verwees en waar het in de spijziging de 
vorige dag om ging - een gebeuren juist door Johannes in het perspectief 
geplaatst van het komende Pascha - hebben ze geen flauwe notie!  
 
Met name het door Johannes vermelde feit dat het Pascha nabij was, het 
perspectief van de spijziging, heeft Jezus bewogen om de in vers 35 
opgetekende opmerkelijke woorden niet alleen uit te spreken, maar te 
verkondigen. De gedachten van Jezus zullen daarbij naar een gebeuren nog 
vóór het manna wonder ten tijde van Mozes zijn uitgegaan. Het Pascha legt 
immers onlosmakelijk de link naar de nacht voor de Exodus: nadat het lam was 
geslacht, werd het bloed ervan aan de deurpost gestreken en elke familie at het 
vlees van het paaslam (Ex. 12:8-11). Jezus wist dat Hij het ware Paaslam was! 
Zijn lijden en sterven alleen zou de straf op de zonde, de eeuwige dood, teniet 
doen. En zijn vlees en bloed alleen kon en kan nieuw eeuwig leven geven aan 
degene die Hem in zijn leven toelaat en bereid is Hem onvoorwaardelijk te 
volgen - dat is: de weg van het met Hem meegekruisigd zijn te gaan! 
 
Hoe groots wat Hij hier verkondigde, aanbood! En dat aan het kruis vooraf! De 
reactie? Je zou verwachten dat ze in grote getale hun leven aan Hem zouden 
hebben aangeboden. Maar alles behalve! Johannes schrijft in vers 60 dat de 
reactie op deze boodschap (in de verdere verzen na vers 35 uitgewerkt) was: 
Vele dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is hard; wie kan 
haar aanhoren? Vers 66 gaat verder: Van toen af keerden vele van zijn 
discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede. Dat is dé reactie die het 
kruis oproept - hier zien we de aanstoot van het kruis. Hoe reageer ik voor 
Pasen op de boodschap van Pasen? Gij wilt toch ook niet heengaan (vers 67)? 


