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PREEK    KRIJTBERG    SACRAMENTSDAG, 18 JUNI 2017 

over Deut. 8, 2-3 en 14b-16a, 1 Korint. 10, 16-17, en Joh. 6, 51 – 58 

 

Voor de zoveelste keer, beste mensen, brengt de lezing uit het Oude Testament ons naar de 

woestijn. Israëls eindeloze reis door de woestijn is het epische verhaal van het ontstaan van Gods 

uitverkoren volk. Alles in dat verhaal getuigt van de wijze waarop God gewaakt heeft over zijn volk en 

hoe Hij zich aan hen heeft geopenbaard. In onze lezing zegt Mozes tegen zijn mensen: "Herinner u 

hoe de Heer, uw God, in de wildernis u veertig jaar heeft geleid. 

Veertig Jaar. Dat was geen dagtocht, waar je je goed op kunt voorbereiden. 

Dat was geen reis waarvoor je voldoende voorraden kunt inslaan om het tot je 

volgende fourageringsplek uit te kunnen houden. Nee2, veertig jaar, dat wil zeggen levenslang. 

Levenslang in een woestijn waar niets te vinden is waar het volk van zou kunnen leven. Zij hadden 

enkel Gods belofte dat Hij met hen zou zijn en hen de weg zou wijzen. En inderdaad, God heeft voor 

hen gezorgd. Het oorsprongsverhaal van het Joodse volk leert de mensen van alle tijden dat God 

voor hen zorgt in al hun noden. "In dat uitgedroogde land verschafte God hen water uit de rots. In 

die wildernis gaf Hij hen manna te eten, dat hun vaderen nooit hadden gekend." God leerde zijn volk 

die allerbelangrijkste les: Om te kunnen leven ben je helemaal alleen van God afhankelijk en van 

niemand anders. Als hij had opgegeven voor hen te zorgen, ze zouden reddeloos verloren zijn. Maar 

God toonde zich betrouwbaar. Gedurende die lange tocht door de woestijn konden ze inderdaad op 

Hem rekenen. Ze overleefden enkel en alleen omdat de Heer in hun midden was, over hen waakte en 

hen de weg wees. 

Wij, die in een en twintigste eeuws Amsterdam wonen, hebben zeer zelden het gevoel bezig te zijn 

aan een levenslange reis door de woestijn. Wij zijn er in geslaagd deze woestijn om te toveren in een 

soort tuin van Eden. Eten genoeg en drank in overvloed. We leven comfortabel en doorgaans heel 

aangenaam. We genieten van relatieve vrede, en zelfs al hebben we tijdelijk geen volledig actieve 

regering, het leven gaat toch rustig z'n gangetje en wordt geen puinhoop. We zijn best handig en ons 

land is rijk. Wie zei er ook al weer dat we afhankelijk zijn van God om goed te kunnen leven? Moet je 

zien hoeveel mensen beweren dat God niet bestaat, terwijl ze toch heel gewoon welvarend leven. 

Waarom moeten we als maar weer met onze neus op die woestijnervaring gedrukt worden? Wij 

hebben onze woestijn intussen doen bloeien. 

Of niet soms? Is onze weelderige en welvarende wereld slechts de flinterdunne buitenkant? Een 

oppervlak dat het zand en de rotsen van de woestijn verbergt? Ja, we plukken inderdaad de 

weldadige vruchten van de laatste goede zeventig jaren die ons gegund zijn, maar tegelijk voelen we 

ons in onze welvaart duidelijk bedreigt. Bijvoorbeeld door de klimaatverandering en door de niet 

aflatende stroom van mensen die deze kant op migreren om met ons te delen in al die welvaart. We 

voelen ons bedreigd door de verdeeldheid in onze samenleving tussen arm en rijk, tussen links en 

rechts. We vrezen de voortdurend dreiging van terroristische acties. En zelfs in onze engere 

kennissenkring is verdraagzaamheid vaak ver te zoeken en worden mensen keer op keer gekwetst 

door onverantwoorde en liefdeloze woorden of daden. 

Het leven en onze tocht door het leven is vaak alles behalve een wandeling door een rozentuin. Voor 

menigeen is de vergelijking met de tocht door de woestijn akelig toepasselijk. Mensen komen naar 



deze kerk om er te bidden, om hun hart te luchten bij de Heer. Om Maria te vragen hun 

voorspreekster te zijn bij haar Zoon. Ze steken kaarsjes op om Gods aandacht te richten op hun 

verlangens. Zij weten maar al te goed uit eigen ervaring dat zij machteloos zijn en hun problemen zelf 

niet kunnen oplossen. Zij hebben vaak niemand aan wie zij zich kunnen vastklampen dan God alleen. 

In de tijd van Israëls tocht door de woestijn was het manna, het brood uit de hemel, het teken van 

Gods welwillendheid en trouw. God had het bidden van zijn volk gehoord en Hij beantwoordde hun 

smeken met "Voedsel". Dat was een zeer doeltreffend antwoord, want zonder het manna zou het 

volk van honger zijn omgekomen. 

Maar dat maakt wel duidelijk dat wij niet eenvoudigweg de Eucharistie het manna van het Nieuwe 

Testament kunnen noemen. Wij hebben geen van allen het eucharistische brood nodig om in leven 

te blijven. Zonder dat kleine stukje hostie zou niemand van ons verhongeren. De Heilige Communie is 

niet het manna van vandaag. Het manna van vandaag, het echte brood uit de hemel dat God ons 

gezonden heeft is Jezus Christus. "Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Ieder 

die van dit brood eet zal leven in eeuwigheid." Zo getuigt Jezus over zichzelf. Jezus is Gods antwoord 

op ons gebed om hulp voor onze reis door de woestijn van alle tijden. Een zeer doeltreffend 

antwoord. Want als we leven zoals Jezus geleefd heeft. Als wij liefhebben zoals Jezus ons heeft 

liefgehad. Als wij elkanders lasten dragen zoals Jezus onze lasten droeg. Dan zal onze wondermooie 

wereld behoed worden voor het altijd dreigende gevaar troosteloze woestijn te worden. 

Het manna, lieve vrienden, was brood. De Eucharistie is Jezus zelf. Telkens als wij dat brood eten en 

van die kelk drinken, eten en drinken wij Jezus zelf om meer op Hem te gelijken. Als we naar voren 

komen om de Communie te ontvangen dan nemen we Jezus op in ons leven en worden we er aan 

herinnerd dat we enkel overleven met Hem en door Hem en in Hem. 

Laten we er voor waken dat de Eucharistie routine wordt. Laten we ons goede leven nooit 

vanzelfsprekend vinden. Laten we ons geloof in God nooit opgeven, 

in God die nooit ophoudt in ons te geloven. Hij heeft ons geen loze beloften gedaan maar ons Jezus 

geschonken, zijn Zoon. Hij zal in ons midden blijven zolang wij Hem zichtbaar maken voor elkaar door 

de liefde die we elkander toedragen, Amen. 

 

 

SERMON    KRIJTBERG    17 JUNE 2017 

on Deuter. 8,2-3 and 14b-16a, 1Corinth. 10,16-17 and Joh.6, 51-58 

Once again, my dear friends, the Old Testament reading takes us to the dessert. Israels endless 

journey through the dessert is the epic story of the origin of God's chosen people. Everything that 

story entails reminds us of the way God watches over his people and makes Himself known to them. 

Moses says in our first reading: "Remember how the Lord your God led you for forty years in the 

wilderness." 

Forty years! That was not like a daytrip for which you can prepare yourself. It was not like a journey 

that required enough provisions to last you until you reached your next wateringhole. No, this was a 

lifetime. A lifetime in a dessert where there was nothing to keep the people alive. They had nothing 

but God's promise, that He would be with them to show the way. And indeed, God looked after 

them. The story of the origin tells the Jewish people that God provided in their need. "In that 

waterless place He brought you water from the hardest rock, and in this wilderness He fed you with 



'manna' that your fathers had not known." God taught his people a most important lesson: To be 

able to live they depended wholy on God alone. Should He stop providing, they would be 

irretrievably lost. But God proved himslef a trustworthy God, and so they could depend on Him 

throughout that long journey through the dessert. They only survived because the Lord was in their 

midst to watch over them and to guide them. 

Living in twentyfirst century Amsterdam does not very much feel like a lifelong journey through the 

dessert. We managed to turn this dessert into some sort of garden of Eden. Plenty to eat and plenty 

to drink. Life is made comfortable and mostly pleasant. We can live in relative peace, and even 

without an active gouvernment we seem to be able to keep the public sfere well organised. We 

as a country are clever and rich. Who says that to live we have to depend on God? Look how so many 

people can say they do not even believe in God and yet they seem to be able to live quite ordinary 

wealthy lives. Why do we have to be reminded of the dessert all the time?We made our dessert 

green. 

Or did n't we? Is our lush and prosperous appearence just a wafer-thin surface with real dessert 

sands and rocks underneath? Yes, we are enjoying many blessings of the good times that have been 

our share these past seventy years, but at the same time we feel threatened in our prosperity. By 

climate-change for instance and by the huge migration of people who want their share of our wealth. 

We feel threatened by the deep divisions in our society between rich and poor, between left and 

right. We fear the continuous threat of terrorist actions. And even in our closer relationships 

tolerance is very often lacking and again and again people get hurt through the irresponsability and 

anger of others. Life, and our journey through life does certainly not compare to a stroll in a 

rosegarden. For many of us the comparisson with a journey through the dessert is quite adequate. 

People come to this church to pray, to unburden themselves and ask our Lord for help. They turn to 

Mary to intercede for them with her Son. They light candles to turn God's attention towards their 

plea. They know only too well that they are not able to solve their problems themselves, but that 

they have no one they can depend on except God. 

In the times of Israels journey through the dessert the manna, the bread from heaven, was the sign 

of God's benevolence. God heard the cry of his people and his response was 'Food'. A very effective 

response. The people would have starved without it. 

That shows that we cannot simply think that the Eucharist is the manna of the New Testament. We 

simply do not need the Eucharistic bread to stay alive. Without that little peace of bread we would 

not starve. Holy communion is not present-day manna. The present day manna, that God has sent 

us, is Jesus Christ. "I am the living bread which has come down from heaven. Anyone who eats this 

bread will live forever." That is what Jesus said about himself. Jesus is the response of God to our 

prayers for help in our journey through the dessert of all times. A very effective response: If we live 

as Jesus lived, if we love as Jesus loved, if we carry each others burdens as Jesus carried ours, than 

our wonderful world will be saved from turning into the dessert it always threatens to be. 

The manna, my dear friends, was bread. The Eucharist is Jesus himself. We eat and drink Jesus again 

and again to become more like Him. We come up for Holy Communion to take Jesus into our life and 

to remind us that we can only survive with Him and in Him and through Him. May Holy Communion 

never become routine for us. May we never take our good life for granted. Let us never give up our 

faith in God, who never gave up on us, never gave us empty promises, but who gave us himself in 

Jesus, His Son. He will be in our midst as long as we make him visible in our love for one another, 

Amen. 



 


