
Die Brood van die lewe  

Johannes 6:1-15 

 

 

 

Verlede Sondag het ons nagedink oor die betekenis van die sakrament van die doop – 
die diepe troos wat daarin sit dat ons gedoop is. Hierdie Sondag gaan dit oor die 
nagmaal. Wat beleef ons in die sakrament van die heilige nagmaal? Die voorgeskrewe 
teks kom uit Johannes 6, die verhaal van die vermeerdering van die brode.  

Elkeen van die vier Evangelies vertel die verhaal vanuit ‘n eie hoek. Waar Matteus 
byvoorbeeld die klem plaas op hoe Jesus die honger skare innig jammer gekry het, so 
intens dat sy ingewande daarvan in beroering gekom het, plaas Johannes weer die 
klem op ‘n dieper betekenis van hierdie brood-wonder. Vir hom wys dit heen na dit 
wat in die nagmaal gebeur.  

I 

Johannes sê doelbewus: hierdie wonder het net voor die Pasga-fees gebeur, die fees 
waar die Jode die Lam geslag en die ongesuurde brood ge-eet het om die verlossing uit 
Egipte te herdenk. By die Pasga het hulle teruggedink aan die manna uit die hemel, toe 
hulle honger was in die woestyn.  

Johannes vertel ook hoe Jesus die brood geneem, en nadat Hy die seëngebed 
uitgespreek het, het Hy dit laat uitdeel – woorde wat aan die instelling van die nagmaal 
herinner. Na die ete het hulle, op Jesus se bevel, al die brokstukkies opgetel. Vir die 
Rooms Katolieke, wat glo die nagmaalbrood word die liggaam van Christus, is dit baie 
belangrik – jy mag niks van dié liggaam laat vermors nie.  



En Johannes vertel – daar was genoeg brood, vir almal om van te eet. Nee, daar was 
eintlik heeltemal te veel. Net soos wat Johannes die wonder by die bruilof beskryf, die 
water wat in wyn verander het, letterlik honderde liters wyn vir die klompie mense. 
Hopeloos te veel wyn. ‘n Moedswillige student het eenmaal vir sy teologiese professor 
gevra: hoekom soveel wyn? Het hulle dit toe alles opgedrink? Of het daar oorgebly? 
Toe antwoord die wyse ou professor: nee, daar het genoeg wyn oorgebly sodat die kerk 
oor die wêreld heen, tot vandag toe nog, daarmee nagmaal kan vier. So was dit ook 
hier met die brood – dit wys heen na die nagmaal wat ons elke kort-kort vier. Daar’s 
genoeg, vir ons almal. Dis die brood van die lewe waarmee Jesus ons voed, die manna 
uit die hemel wat ons honger stil. Die brood het dus ‘n veel dieper betekenis. Johannes 
probeer aantoon: Wat Jesus hier doen is om manna uit die hemel, om nagmaalbrood 
aan die skare uit te deel. Hy vier hier saam met hulle reeds sy dood, waar sy liggaam 
tydens die Pasga-fees gebreek sou word. In die res van die hoofstuk verduidelik 
Johannes dit verder.  

II 

Wat leer ons hier van die nagmaal? Ook as Johannes dit verder in die hoofstuk 
verduidelik?  

• Jesus deel hier eintlik sy eie gebreekte liggaam, as teken van die verlossing aan 
die kruis, vir die skare uit. Hy voed hulle daarmee – Hy gee Homself aan hulle. 
Hyself is die ongesuurde brood van die Pasga, Hy is die manna uit die hemel ... 
Neem, eet, dis vir julle, daar is genoeg.  

• Jesus neem hierin die inisiatief – Hy alleen doen dit. Die dissipels kan aan geen 
plan dink om die skare te voed nie. Die seuntjie met die brode en vissies is ook 
passief – eintlik het hy niks om regtig aan te bied nie. Niemand in die skare 
verdien dit of dra daartoe by nie. Die een wat dit alles moontlik maak is die Seun 
van God – Hy skenk die manna uit die hemel, Hy maak die verlossing moontlik, 
Hy sorg, Hy versorg – ons hoef maar net die hande uit te steek, dit te neem, te 
eet, en vir mekaar aan te gee. Wat hier gebeur is ‘n geskenk van louter genade 
– sola gratia.   

• By hierdie tafel – die heuwel met die groen gras – is die hele skare welkom, 
almal is uitgenooide gaste. Almal is gevoed, niemand is oorgeslaan nie. Christus 
se omgee is vir almal wat honger is. Dis belangrik om raak te sien dat Johannes 
doelbewus sê hierdie wonder het aan die oorkant van die See van Galilea 
gebeur, buite Israel se grense, in heidense gebied. Mense wat nog nie geglo het 
nie, of nog nie reg geglo het nie, hulle is almal uitgenooi en gevoed. Dis heel 
inklusief. Ons wil tog so graag mense uitsluit uit God se genade, ons dink 
meestal so klein oor die grense van God se liefde. Hier is die tafel ruim gedek, 
vir almal wat daar was. Sodat almal wat dit sien en glo, verlos kan word.  

• Hierdie brood en vis wat Jesus uitdeel is teken van sy besorgdheid oor die mens 
se gees, én die mens liggaam. Die brood het ‘n diep geestelike betekenis, ja. Dit 
verkondig immers die verlossing en genade, die goeie nuus, die evangelie. Maar 
op ‘n praktiese vlak voed dit ook honger mense, Jesus doen die wonder omdat 
Hy besorg is oor hulle liggame, hulle honger en dors, hulle gewone elke dag se 
welsyn. Die verlossing sluit ons hele lewe in – want as hele mens is ons vir God 
belangrik. Skerp sê Jesus dit bietjie later in die hoofstuk: “want die brood van 
God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld lewe gee”. God wil dat 
ons, almal saam, die lewe sal ontvang – die volheid van die lewe hier en nou op 
hierdie aarde. Juis ook daarvoor het Jesus Christus homself prysgegee, soos 
gebreekte brood.  



• Deel van hierdie wonder was hoe die mense vir mekaar die brood aangegee het, 
sodat almal genoeg kon kry. Hulle het dit met mekaar gedeel – nie soos honger 
mense gegryp wat hulle kon nie. Wat maak ons wanneer ons van die tafel 
opstaan? Sien ons ook die nood rondom ons raak, ander se honger? Wat doen 
ons? Of hou ons die genadegeskenk van die brood net vir onsself?  

• Hierdie vermeerdering van die brood is dus die sigbare teken van God se 
genade, sy liefde wat Hy aan ons almal  deur Jesus Christus bewys, sy Seun se 
kruis en opstanding. Dit is die goeie nuus, die evangelie, sigbaar en konkreet, 
wat mense met mekaar deel.      

III 

Hoe reageer die skare hierop? Verstaan hulle wat hier gebeur het? Besef hulle dat 
die eintlike wonder wat hier gebeur nie die vermeerdering van die brood is nie, 
maar eerder die demonstrasie van die grootheid van God se genade en liefde vir 
ons almal?  

Nee, hulle besef dit nie. Hulle verstaan wat hier gebeur het heeltemal verkeerd. 
Hulle wou Jesus met geweld gryp en in Jerusalem as koning gaan kroon, ‘n koning 
wat die Romeinse owerheid kon verplaas, ‘n koning wat vir hulle beter sou sorg – 
‘n eie koning in diens van hulle eie behoeftes, ‘n aardse, politieke, gewelddadige, 
magtige maar ook manipuleerbare koning. Hulle het nog nie die genade verstaan 
nie. Die dissipels ook nie. Vir hulle was so ‘n groot genade nog ‘n te vreemde ding.  

Die verhaal eindig daarom amper tragies. Hier staan: Jesus het toe weer teen die 
heuwel opgegaan, net Hy alleen.         

 

     

 

   


