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Johannes 6: 30-35 
Nieuwjaars/snertdienst 6 januari 2019 
 
1. 
U begrijpt, we hebben het vandaag in deze snertdienst over eten. 
Eten is belangrijk. En hip. De rij kookshows en bakshows en kookboeken is 
inmiddels niet meer te overzien!) 
Vooral tijdens en na Oud en Nieuw zijn we eten bezig. Rond Oud en Nieuw 
doen we het vaak een beetje teveel. En we denken erover na. Heeft u goede 
voornemens gedaan om gezonder te gaan eten? Minder? Minder vlees? 
Vegetarisch. Flexitarisch = deeltijd-vegetarisch. Misschien denkt u er zelfs aan 
veganistisch te gaan eten en leven, dat is onder jongeren erg in tegenwoordig. 
Wie heeft goede voornemens gedaan op het gebied van gezonder eten? U 
hoeft geen hand op te steken hoor, dat is zo ongemakkelijk. Steekt u maar een 
hand op in gedachten, of in uw hart, dat is genoeg in de kerk.  
Eten is natuurlijk belangrijk. Eten is van levensbelang. Eten heeft iets heiligs. 
Dan bedoel ik niet snoepen of snacken, hoe leuk ook, maar echt eten.  
Een gewone boterham… heeft iets heiligs. Brood weggooien heeft iets van 
heiligschennis. Dat geldt zeker voor ouderen.  
Een met aandacht en liefde voorbereide maaltijd – hoe gewoon én hoe 
bijzonder is dat! Het hoeft niet altijd zo ingewikkeld.  
En het lekkerste snoep dat ik het afgelopen jaar heb gegeten waren de 
walnoten die we op de dijk van Doeveren langs het fietspad vonden. Ze waren 
als manna uit de bomen gevallen. Zelf vinden, zelf kraken, zelf opeten, hoe 
gewoon én hoe bijzonder was dat! (Gratis tip voor de burgemeester en haar 
gezin.)   
Eten heef iets heiligs, en dan vooral samen eten is iets heiligs. Samen eten, en 
dan praten en luisteren en even rustig aan doen, dat is een heilig moment.  
Je zal maar altijd alleen moeten eten.  
Of een vervelende eetstoornis hebben – dan raakt een heel gezin van slag.  
 
Een van de heilige handelingen, rituelen in de kerk is dan ook samen eten: 
brood en wijn delen, dat noemen we dan het heilig avondmaal. Dat geldt als 
een sacrament = een heilige handeling.  
 
Op  veel plaatsen in de Bijbel wordt ons verteld dat eten meer is dan zomaar 
eten. Vaak heeft eten of voedsel een bijzondere symbolische betekenis.  
Op de avond voor de vlucht uit Egypte moet Israël eerst een bijzondere 
maaltijd eten: ongerezen brood en lamsvlees (lijkt wel een broodje shoarma) 
met bittere kruiden, die de bitterheid van de slavernij symboliseren. Het bittere 
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kruid is de titel van beroemde boek van Marga Minco over een joodse familie 
die in WOII wordt weggevoerd en vermoord. Binnenkort krijgt ze daarvoor de 
PC Hooftprijs voor… 
Manna… (het woord viel net in onze lezing). God geeft het vluchtende volk 
Israël iedere dag een soort broodkruimels in de woestijn. Precies genoeg om 
het een dag vol kunnen houden. Het is bijzonder voedsel. De Israëlieten 
kunnen het manna niet bewaren of verzamelen, rijk kunnen ze er niet van 
worden - maar het is genoeg voor iedere dag. Zo zorgt God voor hen.  
Wijn! Symbool van het Koninkrijk van God. Bruiloft te Kana. 
Brood! Brood wordt gemaakt van graankorrels… die eerst vergaan en dan 
honderdvoudig vrucht opbrengen en dan tot meel vermalen worden… een 
prachtig Bijbels symbool! Denk ook aan de wonderbare 
broodvermenigvuldiging. Jezus zorgt er met Gods hulp voor dat niemand te 
kort komt. 
Snert, erwtensoep – waarmee we u gelikt hebben. - nee dat komt niet in de 
bijbel voor. Of ik moet het nog eens nakijken… Wel linzensoep (Jacob en Esau), 
geen erwtensoep. Misschien ruikt u het al!   
 
Eten in de bijbel is meer dan eten. Al dat eten: melk en honing, manna, wijn, 
brood…. Heeft ook een symbolische, geestelijke betekenis. Het staat symbool 
voor wat wij mensen niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk nodig hebben 
in het leven, in de woestijn van het leven, om het vol te houden. Als je het wilt 
volhouden, als je wilt groeien, als je echt mens wilt worden of zijn of blijven, 
dan moet je goed voeden of laten voeden. Door jezelf. Door elkaar. Door God.   
 
2.  
Het volgende oude verhaal vertelt ons daarover, dat eten zoveel meer is dan je 
mond of je buik volproppen.  
Er was eens een oude man, die op een avond bij het vuur met zijn kleinzoon 
praatte over het leven. Die oude man vertelde over de strijd die zich binnen 
ieder mens afspeelt. ‘In ieder mens vechten twee wolven met elkaar, vertelde 
hij. De eerste wolf is een kwade wolf. En dat kade in die kwade wolf is 
samengesteld uit ongezonde dingen als: angst, woede, jaloezie, hebzucht, 
arrogantie, wrok, minderwaardigheidsgevoelens, valse trots, gekwetste 
gevoelens, zelfmedelijden. Deze wolf leeft in ieder mens. Het heeft geen zin 
hem te negeren. En blijven zal hij ook altijd, hij hoort bij het leven. Zo zitten wij 
mensen in elkaar.’ 
De man wachtte even, en vervolgde zijn verhaal. ‘Maar er is nog een wolf die in 
ons leeft. Die wolf is een goede wolf. En die wolf staat voor vreugde, vrede, 
dankbaarheid, hoop, nederigheid, barmhartigheid, liefde, trouw, 
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vriendelijkheid, geduld, geloof. Ook deze wolf leeft in ieder mens, al is het soms 
moeilijk om hem te vinden. Maar hij is er wel, altijd, in iedereen, ook hij hoort 
bij het leven.’ 
De kleinzoon dacht even na en vroeg vervolgens: ‘Maar opa, als beide wolven 
bestaan, ook in mij, en als ze altijd in strijd zijn met elkaar, welke wolf zal dam 
dan uiteindelijk winnen?’ 
De oude man antwoordde eenvoudig: ‘De wolf die jij voedt – die zal het 
winnen.’ 
 
3. 
Welke wolf gaan wij voeden in het nieuwe jaar?  
Persoonlijk, samen, als samenleving?  
 
Wij voeden ons in de kerk met een speciaal soort brood.  
In het evangelie wordt gesproken over brood dat én heel gewoon én heel 
speciaal én heel heilig is. Het evangelie spreekt dan over het brood van God, 
dat uit de hemel neerdaalt en dat leven geeft, echt leven, waarachtig leven, 
eeuwig leven.  
We hebben het Jezus net horen zeggen: Ik ben het brood dat leven geeft. Wie 
bij mij komt zal geen zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal 
nooit meer dorst hebben. 
U begrijpt: het evangelie heeft het hier niet over calorieën of vitaminen of 
mineralen, maar over ander voedingsstoffen.  Het evangelie heeft het hier 
over: Christus die ons voedt met zijn liefde, genade, vergeving, troost, hoop; 
die ons voedt met geduld, wijsheid, barmhartigheid, vertrouwen, innerlijke 
kracht.  
Alles wat we vroeg of laat allemaal nodig hebben, om verder te kunnen. Om 
het vol te houden. Om werkelijk mens te zijn.  
Alles wat de goede wolf in ons nodig heeft, om de boze wolf onder de duim te 
houden.  
 
Toen de Israëlieten door de woestijn trokken, kregen ze hun dagelijkse portie 
manna, brood voor onderweg. 
De Rabbijnen zeiden later: dat manna is meer dan brood. Dat manna 
symboliseert de Thora, het Woord van God, dat ons de weg wijst, de weg van 
rechtvaardigheid en barmhartigheid.  En de rabbijnen zeiden ook: toen Israël 
het Beloofde Land binnentrok, hield het op met manna sneeuwen. Maar eens, 
als de Messias zal komen, als we als wereld met elkaar het Beloofde Land 
binnentrekken, dan zal er opnieuw manna neerdalen uit de hemel. Dan zal 
opnieuw het Woord van God, de Thora neerdalen uit de hemel. 
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We hebben net met Kerst gevierd dat we geloven dat dat werkelijk gebeurd is, 
toen in Betlehem een kindje werd geboren dat Jezus werd genoemd., 
Dat in dat kind het Woord van God uit de hemel op aarde is neergedaald. Ieder 
mens van goede wil (en vergeet niet: we hebben die goede wolf allemaal in 
ons!) mag zich met Hem voeden. Mag zich op Hem richten. Mag in hem 
geloven. Mag zich aan Hem toevertrouwen.  
 
Welke wolf gaan wij voeden in het nieuwe jaar? De kwade of de goede wolf? 
Persoonlijk, en samen, als Nederlandse samenleving, als kerkelijke gemeente? 
En waarmee gaan we die wolf dan voeden? 
 
In deze nieuwjaarsdienst zeggen we: laten we het niet al te ingewikkeld maken. 
Laten we het houden bij het brood dat werkelijk, eeuwig leven geeft. Laten we 
ons voeden met de liefde van Christus.    
Amen. 
 


