
Fonteinkerk, 14 maart 2021 

Lezing: Johannes 6:1-15 

 

Op zoek naar informatie over “een zorgzame God” stuitte ik op een interview uit 2017 met 

professor Bram van de Beek. Hij was hoogleraar Dogmatiek in Leiden en hoogleraar Sym-

boliek in Amsterdam. Hij zegt in dat interview: “God de Vader is geen “lieve Vader”. Die 

altijd zo goed voor je zorgt. Dat lees ik nergens in de Bijbel.” Nou is professor Van de Beek 

bepaald geen kleine jongen in theologisch Nederland, maar ik ga toch proberen om hem tegen 

te spreken. In de Bergrede (Mattheüs 6:26) zegt Jezus: “Kijk naar de vogels in de lucht: ze 

zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze 

voedt. Zijn jullie niet méér waard dan zij?” En dan in vers 30: “Als God het groen dat van-

daag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zóveel zorg kleedt, 

met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden?” Woorden die gaan over Gods zorg-

zaamheid: Hij voedt en Hij kleedt zijn schepselen. In de lezing van vandaag komt een grote 

menigte Jezus achterna. Als Hij al die mensen ziet, is zijn éérste vraag: “Waar kunnen we 

brood kopen…?” Deze zorg om het welzijn van de mensen, - als dat geen zorgzaamheid is… 

 

Ook in het Oude Testament vinden we onophoudelijk voorbeelden van Gods zorgzaamheid. 

In het scheppingsverhaal heeft God de mens uit aarde gemaakt, en dan zet Hij hem eerst maar 

eens aan het werk. De mens moet de Hof van Eden bewaken en bewerken. Maar dan opeens 

bedenkt God: “Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een helper voor hem maken die 

bij hem past” (Genesis 2:18). Ik vind dat een blijk van aandacht, een blijk van zorg. Tegen de 

mens en zijn vrouw zegt God ook: “Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten en alle 

vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn” (Genesis 1:29). God zorgt voor zijn 

mensen door voedsel te geven. En zelfs op het moment dat God de mensen uit het paradijs 

wegjaagt, omdat ze ongehoorzaam zijn geweest, dan lezen we: “God de Heer maakte voor de 

mens en zijn vrouw kleden van dierenvellen en trok hun die aan” (Genesis 3:21). Ik vind dat 

ontroerend! Zelfs in zijn boosheid blijft God zich om de mensen bekommeren: ze moeten wel 

warm en beschut blijven. Hij maakt warme kleren voor ze, en helpt hen met aankleden! Ook 

als straffende God blijft God de zorgzame Vader, de troostende Moeder. 

 

Twee weken geleden keken we naar dat beroemde schilderij van de Meester van Alkmaar 

over de Zeven Werken van Barmhartigheid. Bij het nadenken over de preek van vandaag 

besefte ik opeens: al deze daden van naastenliefde, - daar is God in het OT al mee bezig! In 

het scheppingsverhaal is Hij al bezig met het voeden van de hongerigen, het laven van de 

dorstigen en het kleden van de naakten. In Genesis 18 krijgt Abraham bezoek van drie 

mannen: God en twee engelen. Volgens een Joodse overlevering was Abraham toen ziek en 

koortsig, omdat hij kort daarvoor besneden was. Daarom wordt dit bezoek beschouwd als een 

prachtig voorbeeld van “het bezoeken van de zieken”. Nog één voorbeeld: als Mozes op de 

berg Nebo sterft, na het zien van het beloofde land, wordt hij door God in een vallei in Moab 

begraven (Deut. 34). God zelf laat zien dat het begraven van doden een teken van eerbied is, 

een teken van zorgzaamheid en naastenliefde. 

 

Dus wáárom noemt Jezus in Mattheüs 25, bij het Laatste Oordeel al die werken van barm-

hartigheid op, waarom zijn die daden van naastenliefde en zorgzaamheid zo belangrijk? Er 

kan maar één antwoord zijn: God zelf heeft deze zorgzaamheid vanaf het allereerste begin al 

laten zien. Hij is een zorgzame God, en verwacht dus dat wij zorgzame mensen zullen zijn. 

We kijken nog even naar een detail van het meesterwerk: het kleden van de naakten. Ook hier 

zien we Jezus zelf weer staan; Hij kijkt met vriendelijke ogen naar de weldoeners, de gulle 

gevers. In feite bekleedt Jezus op deze afbeeldingen dus twéé rollen: Hij is een van de armen, 



van die zieke tobbers (“Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van de minste broeders van 

Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan”), maar Hij is ook de inspiratiebron van al deze 

zorgzaamheid, Hij is ook God die vanaf het begin al zorgt voor zijn schepselen.  

 

Johannes vertelt vandaag dus een verhaal over zorgzaamheid. Jezus gaat een berg op; zeer 

waarschijnlijk omdat Hij even alleen wil zijn met zijn leerlingen. Maar de mensen komen 

achter Hem aan; ze hebben nog zó’n honger naar zijn woorden en aanrakingen. Als Jezus hen 

ziet, is zijn eerste gedachte een zorgzame: “Hoe geven we deze mensen te eten?” Hij vraagt 

aan Filippus waar ze brood kunnen halen. Filippus schat de situatie in en zegt: “Al hadden we 

200 denarie (200 keer het dagloon van die tijd!), dan nog hadden we niet genoeg om voor elk 

mens een klein stukje brood te kopen.” Andreas zegt: “Er is hier een jongen met vijf broden 

en twee vissen, - maar wat hebben we daaraan voor zóveel mensen?” Kortom: de leerlingen 

beseffen dat dit niet op te lossen valt. De nood is te hoog en de honger te groot; ze staan voor 

een onmogelijke opgave. 

 

Jezus zegt: “Laat iedereen gaan zitten.” Alsof Hij zeggen wil: “We beginnen gewoon. We 

gaan uitdelen wat we hebben, en we kijken wel hoever we komen…” Hij begint met delen, en 

dan blijkt dat er genoeg is voor iedereen, en dat er nog 12 manden met brood overblijven! 

Jesaja vertelt (H. 25) dat de Heer in de eindtijd een groot feestmaal zal aanrichten op de berg 

Sion, een feestmaal voor alle volkeren. De 5000 mensen bij Jezus zien dat grote visioen al 

even werkelijkheid worden, mogen al even een voorproefje ervaren. Maar het begint dus bij 

Jezus’ woorden: “Laat iedereen gaan zitten.” Al lijkt de situatie hopeloos en de opdracht 

onmogelijk, - we beginnen gewoon en we kijken hoever we komen! Blijkbaar kan er een 

wonder 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. Begin maar ge-

woon; als mensen beschikbaar stellen wat ze hebben, worden goede initiatieven en goede 

bedoelingen vermenigvuldigd, en dan kan er worden gedeeld en doorgegeven, zodat er 

genoeg is voor iedereen. Begin maar, en laat je niet verlammen door wat onmogelijk lijkt. 

“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 over-

steken 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. 

 

Professor Bram van de Beek, met wie ik deze preek begon, moet weinig hebben van het beeld 

van God als een lieve, zorgzame Vader. Hij vindt dat wensdenken, Hij vindt dat een beeld dat 

voortkomt uit onze eigen behoefte. We kunnen niet weten dat God lief en zorgzaam is; heel 

veel Bijbelverhalen laten een heel andere God zien, en bovendien is God een verborgen God 

over Wie wij maar beter kunnen zwijgen. Alleen door Jezus, via het lijden en de opstanding 

van Jezus, kunnen we iets over God te weten komen. 



Ik wil dan toch graag wijzen op het leven van Jezus, op de zorgzaamheid en naastenliefde die 

spreken uit zijn woorden en daden. Het verhaal van de spijziging op de berg is een prachtig 

voorbeeld van die zorg en mensenliefde. Maar maken we dan van Jezus geen “lieve Jezus”, 

maken we dan van God geen zachtmoedige Papa die alles maar accepteert en goed vindt? 

Integendeel! Ik denk dat het beeld van een zorgzame God een scherpe kritiek omvat op alles 

wat onverschillig en genadeloos is. Het beeld van een zorgzame God ontmaskert ons en onze 

samenleving als een harde en onverschillige samenleving. Met fraaie leuzen als “Zelf-

redzaamheid” en “Participatiesamenleving” hebben wij een harde maatschappij in elkaar 

gezet waarin het aantal mensen met schulden, en mensen zonder dak boven hun hoofd enorm 

is toegenomen, en waarin we mensen met psychische problemen zonder de juiste begeleiding 

in appartementjes hebben gedumpt, waarin ze voor overlast zorgen en keer op keer door de 

politie van de straat moeten worden gehaald. Wij hebben decennialang grote groepen asiel-

zoekers en migranten binnen laten stromen zonder goede begeleiding bij hun inburgering. 

Onder het mom van “tolerantie” en “respecteren van de cultuur” hebben we deze mensen aan 

hun lot overgelaten, met het ontstaan van parallelle samenlevingen als gevolg. In feite komt 

het neer op onverschilligheid en verwaarlozing, en dat is het tegendeel van zorgzaamheid. 

Onze maatschappij blijft ook vrolijk doorgaan met het uitputten en uitbuiten van de aarde. 

Door de crisis van vandaag ligt veel verkeer stil, en dat komt de gezondheid van de aarde ten 

goede. Maar ik weet zeker dat wij na de crisis weer verder gaan met een levensstijl van 

verspilling en vervuiling. Ook dat heeft niets met zorgzaamheid te maken. 

 

En dus: het beeld van de zorgzame Vader stelt ons en onze manier van leven scherp onder 

kritiek. Het is een beeld om bij te schuilen en dan geborgenheid te ervaren, dat is waar. Maar 

het is óók een beeld dat ons uitdaagt om kritisch naar onszelf te kijken, een beeld dat vragen 

stelt bij ons eigen gebrek aan zorgzaamheid. 

 

Er bleven 12 manden met brood over: voor elke stam van Israël één. We zouden ook kunnen 

zeggen: voor elke leerling van Jezus één. De leerlingen hebben de opdracht om te gaan doen 

wat Jezus deed. En daarmee geldt die opdracht ook voor ons: pak een mand op en ga verder 

met uitdelen. Werk mee aan een zorgzame kerk, bouw mee aan een zorgzame samenleving. 

Doe wat je hand vindt om te doen… Wie weet welke wonderen we nog mee zullen maken! 

 


