
Fonteinkerk, 14 november 2021 

Lezingen: Exodus 16:1-5 en Mattheüs 6:26-33 

 

In de afgelopen week schreef een protestantse Belg een stuk in de krant. Hij had een mening 

over de kerk van Eelde-Paterswolde. In de Dorpskerk aldaar was men overgegaan op het 

gebruiken van de QR-code. “Want,” zeiden ze, “wij willen solidair zijn met de worstelende, 

tobbende samenleving. Als de stadions en de restaurants een QR-code moeten hanteren, dan 

doen wij het óók. Gelijke monniken, gelijke kappen!” De Belg was het daar niet mee eens. 

“Wat is dat voor een zelfbeeld,” schreef hij, “dat je je als kerk vergelijkt met dingen die je 

best kunt missen, met niet-essentiële instellingen? Als je als kerk je boodschap serieus neemt, 

- moet je dan niet de kerk eerder vergelijken met de supermarkt, met de essentiële winkels? 

Als kerk heb je toch de overtuiging dat je belangrijke geestelijke voeding, iets essentieels te 

bieden hebt?” 

 

Nou moet je een Belg natuurlijk nooit zomaar gelijk gaan geven, maar toch: hij had wel een 

punt, vond ik. Hoe belangrijk, hoe essentieel is voor ons de boodschap die we uitdragen? Als 

de kerk wegvalt, - verliezen we dan iets van levensbelang, of verliezen we hooguit een mooi 

spiritueel sausje over ons bestaan? Ik weet wel: de vergelijking met de supermarkt gaat mank. 

Als ik een week niet naar de supermarkt kan, dan begint mijn maag te knorren en loop ik 

gevaar ondervoed te raken. Als ik een jáár niet naar de kerk ga, dan kan ik mijn geestelijk 

voedsel met groot gemak in boeken, muziek en op het internet vinden. Daarmee blijft de 

vraag wel overeind: hoe essentieel is voor mij de voeding van het geloof? 

 

Geef ons heden ons dagelijks brood… Na de grote, verheven woorden over het hóóg houden 

van Gods Naam, het komen van het Koninkrijk en het geschieden van Gods wil zijn we bij 

een wel heel alledaags thema aangekomen: brood. Het is bijna banaal: moet het in een groots 

gebed als het Onze Vader werkelijk over zulke aardse en materiële dingen gaan? Bovendien: 

voor onze voedselvoorziening voelen wij ons toch allang niet meer afhankelijk van de grillige 

natuur of een alles besturende God? “Geef ons heden ons dagelijks brood,” - hebben wij de 

geloofsopvatting en het Godsbeeld achter dit gebed niet al jaren achter ons gelaten? 

 

Maar laten wij ons niet verkijken op het belang van brood. “Erst kommt das Fressen, dann 

kommt die Moral,” tekende Berthold Brecht al op in zijn “Dreigroschenoper”. Eeuwen vóór 

hem toonden de Israëlieten de waarheid van deze uitspraak al aan. Nog maar net bevrijd uit de 

slavernij zagen zij hun vrijheidsmars doodlopen in het woestijnzand. Ze waren bang dat ze 

van de honger zouden omkomen, en ze begonnen te morren: “Waarom zijn we uit Egypte 

weggegaan? Daar waren de vleespotten gevuld en hadden we volop brood te eten!” Het is 

duidelijk waar de prioriteit ligt: vrijheid is mooi, maar brood gaat bóven vrijheid! Voor hun 

vrijheid doen mensen veel, maar voor hun brood doen ze álles. In de strijd om te overleven 

gaan mensen ver, heel erg ver. Beloofde land, Koninkrijk van God, ja, heel mooi allemaal. 

Maar eerst moet je je buik kunnen vullen! “Geef ons heden ons dagelijks brood…” 

 

Ik beluister in de vierde bede van het Onze Vader een erkenning van onze menselijke natuur. 

We hebben ons dagelijkse brood gewoon nodig; het is een eerste levensbehoefte. Dat mag 

gerust worden gezegd, daar hoeven we ons niet voor te schamen. We hoeven ons niet te 

forceren tot minachting van het lijfelijke en het stoffelijke, zoals dat wel gebeurde in de 

gnostische denkwereld; als aardse mensen hebben we aardse dingen nodig. Misschien staat de 

bede dáárom wel in het midden van het Onze Vader, omdat voedsel nu eenmaal centraal staat 

in ons leven. Daarnaast zet deze bede ons in alle nuchterheid met beide benen op de grond: 

hoe vergeestelijkt we ook willen denken en leven, en hoe verheven onze idealen ook mogen 



zijn, - zonder brood gáát het niet. Bij het gemopper van de Israëlieten ontsteekt God dan ook 

niet in toorn en gramschap, zoals op zoveel andere momenten wèl gebeurt, maar reageert Hij 

vol begrip: “Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen.”  

 

Daarbij gaat het dan wel om brood voor één dag, niet meer en niet minder. Oppotten is niet de 

bedoeling. Voor vandáág is er genoeg, en voor morgen geldt: vertrouw er maar op dat er ook 

morgen voldoende brood zal zijn. Het gaat dus om een oefening in vertrouwen. Daarop lijkt 

ook Jezus te wijzen, als Hij tegen zijn leerlingen zegt: “Zoek liever éérst het Koninkrijk van 

God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” Met 

andere woorden: maak éérst de keuze voor het goede, voor dat wat vrede en rechtvaardigheid 

dichterbij brengt, en vertrouw er dan maar op dat je niets tekort zult komen. Een oefening in 

vertrouwen! De reis naar het beloofde land moet doorgaan, het zoeken naar het Koninkrijk 

mag niet worden opgegeven. Elke dag opnieuw krijg je genoeg om het vol te kunnen houden! 

 

Ook in de Joodse traditie wordt voortdurend het verband gelegd tussen het dagelijks brood, 

het manna, en het oefenen in vertrouwen. Want: de gave van het manna is een bewijs van 

Gods dagelijkse zorg voor Israël. Een midrasj (rabbijnse uitleg) bij Exodus 16 vertelt: 
Rabbi Simeon zei: “In zijn liefde voor Israël gaf Hij hun een dagelijkse portie op de dag zelf. Dit lijkt 

op een koning die eerst boos was op zijn zoon en hem beval om niet dagelijks, maar slechts éénmaal 

per jaar voor zijn levensonderhoud te komen. De zoon kreeg zo genoeg voor een heel jaar, maar was 

toch verdrietig. “Kon ik mijn vader maar vaker zien, en niet mijn levensonderhoud voor een heel jaar 

ineens krijgen!” Zijn vader verzoende zich met hem, en liet hem dagelijks voor levensonderhoud 

komen. De zoon zei: “Ik ben voldaan; het is mij genoeg als ik het voorrecht heb om de koning 

dágelijks te zien.” Zo ook werd aan de Israëlieten het levensonderhoud dagelijks gegeven als teken 

van Gods liefde, opdat zij elke dag naar Gods aanwezigheid zouden uitzien.” 

 

Ook het verband tussen manna en Thora, tussen lichamelijk en geestelijk voedsel wordt steeds 

gelegd. De verwondering om Gods dagelijkse ondersteuning brengt het volk tot dagelijkse 

omkeer tot Gods onderricht. Door het besef dat schijnbare vanzelfsprekendheden (dagelijks 

brood!) ook een hemelse gave zijn, kan een mens oog krijgen voor de verantwoordelijkheid 

die daaruit voortvloeit. Verwondering over het alledaagse is het begin van compassie met de 

ander, en vervolgens van rechtvaardigheid voor velen. Daar ligt het risico van onze rijke, wel-

varende samenleving: dat onze verwondering afgestompt raakt. Een rabbijn heeft eens ge-

zegd: “Het volk zou veel moeilijker door de woestijn getrokken zijn, als het (veel) méér dan 

een dagelijkse portie zou hebben gekregen!” Een dagelijkse portie is genoeg: alleen dàn kan 

het vertrouwen in Gods zorgzaamheid en Gods aanwezigheid groeien. 

Deze manier van denken stelt onze wereld onder kritiek. We leren in onze samenleving dat 

het goed en verstandig is om je “dagelijks brood” voor de komende tientallen jaren vast te 

leggen: zorg voor goede verzekeringen en een goed pensioen! Daar zit beslist een zegen in: de 

zegen van bestaanszekerheid, van het je géén zorgen hoeven te maken over je eerste levens-

behoeften. Er zit ook een vloek in: zekerheid werkt verslavend, je hebt er steeds méér van 

nodig, en je bezit gaat meer en meer beslag op je leggen. Het bewust bidden van de vierde 

bede daagt je uit om te kijken naar wat je vandáág nodig hebt, wat je nodig hebt om verder te 

kunnen gaan, niet op de weg naar steeds meer rijkdom en zekerheid, maar op de weg naar een 

menswaardige wereld voor iedereen. Wat heb ik wèrkelijk nodig, en wat leidt mij alleen maar 

af van die weg? 

 

Zo bezien is de vierde bede een gebed dat ons vooral corrigeert. Het roept ons op om te leven 

vanuit de basishouding van het vertrouwen. Elke dag zullen we genoeg ontvangen om weer 

verder te kunnen gaan. Het roept ons op om te kijken naar de inhoud van dat “genoeg”: welke 

dingen hebben we echt nodig voor de reis  naar het beloofde land, en welke dingen houden 



ons alleen maar tegen? Het gebed roept ons óók op om met elkaar te delen: er staat niet “Geef 

mij…” maar “Geef òns heden ons dagelijks brood.” Het gaat niet alleen om mij en mijn 

familie, maar ook om de daklozen, de mensen die een Voedselbank moeten bezoeken, en om 

de mensheid die wereldwijd nog honger heeft. En eigenlijk bidden we: “Geef mij het ver-

trouwen dat ik iedere dag weer genoeg zal ontvangen om mijn reis te kunnen voortzetten. 

Help mij om niet bezorgd te zijn!”  


