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Wat vooraf ging
Jezus heeft brood en vis gedeeld met 
duizenden mensen (Johannes 6:1-15). 
Die avond is hij over het meer naar zijn 
leerlingen gegaan en zijn ze aan de 
overkant aan land gegaan. De volgende 
ochtend staat de menigte weer aan de 
oever waar Jezus het brood gebroken 
heeft. Het zou kunnen dat een deel van 
de mensen daar in de nacht is gebleven; 
Johannes heeft immers niet verteld 
dat Jezus de menigte naar huis heeft 
gestuurd. Het kan ook zijn dat ze elders 
overnacht hebben en nu terugkomen.

‘Hoe kan dit?’
De vorige dag hebben de mensen gezien 
dat er maar een boot was en dat Jezus niet 
aan boord gegaan is. Het ligt voor hen 
dus voor de hand om te denken dat Jezus 
daar nog ergens moet zijn, maar dat is 
niet het geval. Hoe kan dat?

Tiberias
Er komen andere boten aan uit Tiberias, de 
stad waar het meer zijn bijnaam ‘Meer van 
Tiberias’ aan te danken heeft. Het zouden 
vissersboten kunnen zijn die daar in de 
buurt waren, maar het zou natuurlijk ook 
kunnen dat mensen speciaal afgekomen 
zijn op de verhalen die ze gehoord hebben 
over de wonderen die gebeurd zijn. In ieder 
geval wordt al snel duidelijk dat Jezus en 
zijn leerlingen er niet meer zijn.

Menigte
In Johannes 6:10 werd verteld over een 
menigte met vijfduizend mannen. In het 
verhaal van vandaag gaat de menigte 
aan boord van de boten uit Tiberias; het 
lijkt er dan ook op dat niet iedereen die 
bij de broodvermenigvuldiging was, hier 
nog aanwezig is. In Kafarnaüm gaan ze 
Jezus zoeken. Hoe lang dat duurt, wordt 
er niet bij verteld, maar wel dat ze Jezus 
uiteindelijk vinden. ‘Aan de overkant 
van het meer’ staat er dan nog eens (in 
vers 25). Dat wil zeggen: In Kafarnaüm, 
waar het gesprek tussen Jezus en de 
toehoorders uiteindelijk in de synagoge 
blijkt plaats te vinden (Johannes 6:59).

Rabbi
De mensen spreken Jezus aan als ‘rabbi’, 
meester. Het gebeurt niet zo vaak 
dat Jezus door omstanders zo wordt 
aangesproken; wel door zijn leerlingen, 
ook door Nikodemus in Johannes 3:2, 
maar niet vaak door het ‘volk’. Dit woord 
onderstreept nog maar eens dat ze Jezus 
zien als een leraar, iemand die hen in 
woord en daad verder kan helpen op de 
weg van het leven.

Vraag en antwoord
Op de vraag wanneer (en hoe?) Jezus 
aan de overkant gekomen is, krijgen de 
omstanders niet echt antwoord. Jezus 
zegt dat ze niet gekomen zijn omdat ze 

‘tekenen’ hebben gezien, maar omdat ze 
brood gegeten hebben en verzadigd zijn. 
Een ‘teken’ is een betekenisvol wonder, 
een wonder dat iets groters laat zien. Het 
ging alleen niet meer over brood en vis, 
daar aan de andere kant van het meer. 
Het ging over de God die voor mensen 
zorgt, die hen geeft wat ze nodig hebben 
om te leven. Maar of de menigte dat 
gezien heeft? ‘Jullie moeten geen moeite 
doen voor voedsel dat vergaat’, zegt Jezus. 

Wat moeten we doen?
Dat de mensen Jezus beschouwen als een 
rabbi, wordt ook zichtbaar doordat ze 
vragen stellen waar Jezus antwoord op 
geeft. Heel concreet vragen de mensen 
aan Jezus wat ze moeten doen: ‘Hoe 
doen we wat God wil?’ Door te geloven, 
antwoordt Jezus. Als je gelooft in degene 
die door God gestuurd is, dan doe je wat 
God wil.  

Voorbereiden
Wie kan dit uitleggen?

Johannes 6:22-29 8 augustus 2021
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Jezus is over het water naar zijn 
leerlingen gelopen en aan de overkant 
van het meer aan land gegaan. De 
volgende dag komen mensen naar 
de plek waar ze hem het laatst gezien 
hebben en ontdekken dat hij er niet 
is. Ze gaan op zoek en vinden Jezus in 
Kafarnaüm. Daar praten ze met Jezus 
en over wat er gebeurd is en over wat 
er van ze verwacht wordt.

Achtste zondag van de zomer 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament 2 Koningen 4:8-18 (37)

Antwoordpsalm 34:1-11

Epistellezing Efeziërs 4:30-5:2

Lezing uit het Evangelie Marcus 7:24-30

Alternatief leesrooster
1 Koningen 17:8-16
Romeinen 14:1-23
Johannes 6:22-29


