
Fonteinkerk, 11 maart 2018 

Lezingen: Exodus 19:1-6 en Johannes 6:1-15 

 

Ergens in de middeleeuwen, toen we allemaal nog Rooms-Katholiek waren, ontstond de gewoonte om in de 

veertigdagentijd het altaar af te dekken met een doek. Onder “gewone” omstandigheden was de mens al niet 

waardig genoeg om het altaar te naderen, de heilige plek waar het offer van Christus present werd gesteld. Maar 

in de tijd van boete en inkeer tussen Aswoensdag en Pasen moest de mens zich nóg meer bewust zijn van z’n 
onwaardigheid. En moest hij beseffen hoever hij was afgedwaald van God. Het doek tussen kerkgangers en 

altaar stond symbool voor de verdrijving uit het paradijs. En omdat het doek werd opgehangen in de vastentijd, 

kreeg het de naam “hongerdoek”. 
 

Het hongerdoek verhulde de pracht en praal van het altaar, en benadrukte zo de soberheid van de 

veertigdagentijd. Aanvankelijk was het een eenvoudig linnen doek zonder afbeeldingen. Later begon men er 

symbolen en voorstellingen op te schilderen, meestal van het lijden van Christus. Soms werd het een hele 

platenbijbel, van de schepping en de zondeval tot aan het nieuwe Jeruzalem. Omdat het lijden van Jezus 

centraal stond, kreeg het doek in de volksmond nog een andere naam: de “smartlap”. 
 

Op de woensdag in de Stille Week werd het doek weer van het altaar gehaald. Dat gebeurde op het moment dat 

het koor zong: “Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën.”  
 

Na 1600 verdwijnt de traditie van het hongerdoek weer uit de kerken. Maar in 1976 pakt een Duitse, katholieke 

organisatie de draad weer op. Aan geloofsgemeenschappen en kunstenaars in ontwikkelingslanden wordt de 

vraag gesteld of ze zo’n hongerdoek willen maken. Het moet gaan over het lijden van Jezus, maar dan 

gerelateerd aan het lijden van de mensen in hun land. Er komen veel kleurrijke doeken in omloop, onder meer 

uit Haïti, India, Peru, Kameroen en Ethiopië. In de jaren ’90 van de vorige eeuw worden deze doeken ook in 
Nederlandse kerken opgehangen, besproken en in vieringen gebruikt. 

 

Op de beamer (afbeelding hieronder ^RV) zien we een fragment van het Ethiopische hongerdoek, gemaakt in 

1978. Het thema van dit doek is: Het lijden in de wereld. Via Bijbelse motieven (Kaïn en Abel, de zondvloed) 

verbeeldt de kunstenaar het lijden van de mensheid, en doet hij een oproep tot anders leven, tot bekering. In het 

midden zien we Christus die de wijnpers treedt: Hij neemt het lijden van de wereld op zich, en geeft met zijn 

offer nieuw leven aan de mensen. 

 

 
 

 



Hier links zien we het verhaal van de wonderbaarlijke spijziging. Een kleine jongen draagt een mand met vijf 

broodjes en twee vissen. Hij kijkt Jezus aan en overhandigt Hem de mand. Hij doet dat met uitgestrekte armen, 

spontaan en zonder voorbehoud. Het is maar weinig, wat hij te geven heeft, maar hij geeft het met vreugde. 

Jezus lijkt verrast te zijn. Hij kijkt de jongen met grote ogen aan, en aanvaardt het mandje met wijd geopende 

armen. Het lijkt haast wel alsof hij de jongen wil omarmen. Dit moment van geven en ontvangen heeft een 

wonder tot gevolg: de discipelen delen het brood uit aan de mensen, en er blijven nog volle manden met brood 

over. Het delen blijkt te leiden tot vermenigvuldigen. 

 

De kunstenaar heeft het verhaal van Johannes gevolgd, want Johannes is de enige evangelist die melding maakt 

van een jongen. Marcus en Mattheüs vertellen ook over een wonderbare spijziging, maar in hun verhalen 

komen de broden en de vissen zonder afzender uit de menigte. Wel vertellen Marcus en Mattheüs allebei dat 

Jezus aan zijn leerlingen een opdracht geeft: “Geven jullie hun maar te eten!” De menselijke inbreng in het 

wonder komt hier dus van de discipelen. Blijkbaar kan het wonder alleen maar tot stand komen als mensen, 

klein of groot, erin geloven en eraan mee willen doen. Geef wat je hebt, of het nu gaat om je talent, je geloof of 

je enthousiasme. Het geldt voor gezin, kerk of samenleving: alleen als mensen beschikbaar stellen wat ze 

hebben, worden goede initiatieven vermenigvuldigd, kan er worden gedeeld en doorgegeven, zodat er genoeg is 

voor iedereen. 

 

“Het was kort voor het Joodse Pesachfeest,” horen we Johannes zeggen. Het is dan ook niet zo vreemd dat 
Pasen in dit hoofdstuk voortdurend aanwezig is. Het begint al met het oversteken van het meer van Galilea, het 

gaan naar de overkant. Daar klinkt iets in mee van het gaan door de zee achter Mozes aan, op het moment van 

de uittocht. Aan de overkant gaat Jezus een berg op, waar hij met zijn leerlingen gaat zitten. Jezus gaat daar in 

gesprek, geeft onderricht aan zijn leerlingen. Dat verwijst naar de berg die Mozes beklom, om Gods wet, Gods 

onderricht voor het volk in ontvangst te nemen. Daarna deelt Jezus brood uit, alsof het Pesachfeest, het feest 

van de ongezuurde broden, opnieuw realiteit krijgt. En die broden verwijzen weer naar het woord, het 

onderricht: vijf broden staan symbool voor de vijf boeken van de Thora. Daarmee kan het volk de reis aan en de 

toekomst tegemoet. Heel het volk heeft hier voldoende aan, want er blijven twaalf manden over, voor elke stam 

van Israël één. In Johannes 4 had Jezus tegen de Samaritaanse vrouw gezegd: “Mijn voedsel is: de wil doen van 
Hem die Mij gezonden heeft, en zijn werk voltooien.” Dat voedsel deelt Hij hier aan de mensen uit. Waar de 
woorden van God het voedsel zijn, daar is overvloed. 

 

Eigenlijk spelen we het verhaal na in de liturgie. In het Kyrie trekken we eerst door het water van de menselijke 

nood. Aan de overkant gaan we bij elkaar zitten om ons te buigen over de woorden van God. We horen daar het 

aanbod van Gods liefde, en de oproep om anders te gaan leven. Daarna delen we het brood met elkaar, om weer 

te ervaren dat er genoeg is voor iedereen. Om weer te geloven dat God altijd brood uit de hemel geeft, van dag 

tot dag voldoende om de reis vol te kunnen houden. Om weer met eigen ogen te zien dat niemand tekort komt, 

waar mensen durven delen wat ze hebben. Want de toekomst van God is een toekomst van overvloed. Soms 

breekt die toekomst al even door in het moment van heden. 

René van Loenen maakte er het volgende gedicht bij: “Brood”, 
 

Eerst zette hij Filippus op het verkeerde been 

door hem te vragen naar de dichtstbijzijnde bakker. 

Filippus schrok, dacht niet aan vogels 

of aan lelies in het veld. 

Alleen aan geld. 

 

Zo brengt de Mensenzoon ons telkens 

uit ons evenwicht opdat wij leren leven 

uit gemis. 

 

En kijk eens wat er over is: twaalf manden vol! 


