Veertigdagentijdproject 2021 Nicolaikerk
Week
Thema
Weekthema
Lezing

: 8-14 maart (4e zondag in de Veertigdagentijd)
: Een spoor van licht
: Brood genoeg voor iedereen
: Johannes 6, 1-15 (Het teken van brood en vis: genoeg voor iedereen)

Schets van het verhaal
Een lange periode – tot aan de zomer – zullen we verhalen horen uit het Evangelie van Johannes.
Johannes is een heel aparte evangelist, die de dingen net even anders doet. Beginnen de
‘synoptici’ (Mattheus, Marcus, Lucas) bij de mens Jezus, om van déze Mensenzoon te zeggen dat
Hij Gods Zoon is, Johannes op zijn beurt begint bij Gods Zoon, om van hém te benadrukken dat Hij
juist zó de Mensenzoon is geworden.
Niet voor niets is de adelaar het symbool van Johannes. Hij laat Jezus geen afstand overbruggen in
ruimte en tijd, van hier naar daar. Nee, hij lijkt alleen maar de hoge toppen van een bergmassief te
kennen. Die toppen zijn de hoogtepunten van het kerkelijk jaar, de feesten. En dan met name
Pasen. Drie maal is het Pasen bij Johannes, en anders dan bij de synoptici gelijk al aan het begin
(Joh. 2,13). Met een beetje goede wil kun je heel Johannes’ Evangelie zien als een lange,
uitgesponnen paaspreek. Pasen is het desem van heel zijn vertelling van deze Ene als Brood des
Levens.
Ook in het bericht van de 4e zondag in de 40-dagen is het paasfeest nabij (Joh. 6,4). We horen dat
Jezus aan de zee van Galilea aan de wondertekenen die hij voor de zieken deed, een nieuw
indrukwekkend wonderteken toevoegt: met vijf broodjes en twee visjes geeft hij de menigte van
vijfduizend volop te eten. Er blijven zelfs nog twaalf manden over. Opvallend en ontroerend is de
aanwezigheid van het jongetje die er mee komt aanzetten. Waar de ‘groten’ vooral
onmogelijkheden zien, is het kind gewoon vertrouwensvol aanwezig met dat wat hij heeft. En als
Jezus dat deelt, na gedankt te hebben, blijkt dat pure overvloed te zijn.
Het verhaal gaat nog verder. Na zijn geheimzinnige oversteek over de zee, terug naar Kafarnaüm,
loopt Jezus over het water. Hij maakt zich aan de benauwde leerlingen bekend op een wijze die
aan de naam van God doet denken: ik ben het, wees niet bevreesd. En dan volgt in de synagoge
een uitvoerig gesprek waarin Jezus de diepere betekenis onthult van het ‘teken’ van het brood.
Allereerst wijst hij er op dat we geen moeite moeten doen voor brood, voor voedsel, dat vergaat,
maar voor voedsel dat eeuwig leven geeft, door te geloven in hem die God ons gezonden heeft
(Joh 6, 27). Vervolgens geeft Jezus zijn uitleg van dat brood: ik ben het brood dat leven geeft. Wie
bij mij komt, zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben (Joh.
6,35).
Jezus’ toelichting veroorzaakt onder zijn leerlingen een scheiding der geesten. Velen ergeren zich
en gaan niet verder met hem mee. Op de vraag van Jezus aan de Twaalf, of ook zij willen weggaan,
antwoordt Simon Petrus: naar wie zouden we moeten gaan Heer? U spreekt woorden die eeuwig
leven geven… Maar ook de Twaalf zijn niet allemaal loyaal, één van hen, één van de Twaalf, zal
hem zelfs uitleveren.
Verdiepingsvraag:
Zoals het een echte leraar betaamt, neemt Jezus het initiatief, en gebruikt hij het moment waarop
hij de menigte aan ziet komen om aan Filippus een vraag te stellen. Met de bedoeling hem te
testen. ‘Waar kunnen wij broden kopen, opdat dezen (daar) te eten zullen hebben?’ – vraagt Jezus.
Zal Filippus begrijpen wat Jezus bedoelt? Helaas blijkt dat niet het geval. Wat hij mist is inzicht,

zien. Zo worden wij als hoorders uitgedaagd om te zien hoe het met ons inzicht staat. Hebben wij
in ons leven wel eens geleerd te zien dat het onder het oppervlak om heel andere dingen gaat? Dat
het – in de taal van ons verhaal – in het brood uiteindelijk om een heel ander brood gaat? Wat
heeft ons dat diepere ‘zien’ gebracht? En daarmee de verbinding met de ander?
Dirk Neven
Challenge
Komende zondag staat centraal dat Jezus voedsel in overvloed uitdeelde. Sommigen vinden dat
het midden van de vastentijd een moment is om wat te ontspannen in het vasten. En op zondag
staat het vasten ook even stil.
Breng op vrijdag / zaterdag iets lekkers bij:
- mensen op de adressenlijst (die de contactpersonen hebben gekregen aan het begin van
het project)
- en/of iemand van je kring
- en/of anderen waarmee je iets wilt delen.
Dat kunnen ze eten op zondag en zo breidt het spoor van licht zich uit. Het delen staat centraal. Je
brengt een deel van het geheel, bijvoorbeeld een paar plakjes van een hele cake of stukjes van een
taart. De kinderen kunnen goed meedoen, graag zelfs.
We hebben hieronder een baksuggestie, maar bedenk gerust zelf iets wat je goed kan of wil
maken.
En voor wie een andere vorm van delen zoekt: nodig iemand uit op zondag voor een broodmaaltijd
(“lunch na de kerk”).
Maak een foto of filmpje over wat er gebeurt als je deelt.
-------------------------Ingrediënten en benodigdheden voor CAKE:
250 g zachte boter
4 eieren
200 g suiker
350 g bloem
1 zakje vanillesuiker
2 tl bakpoeder
beetje zout
4 el melk
cakevorm, beslagkom, mixer, lepel, weegschaal (en een oven)
Recept
1. Haal melk en boter uit de koelkast en laat op kamertemperatuur komen. Verwarm de oven
voor op 180 graden. Smeer het bakblik in met boter.
2. Klop boter, suiker, vanillesuiker en zout in zo’n 5 minuten romig. Roer de eieren een voor
een erdoor. Zeef de bloem en bakpoeder boven het beslag en roer door. Voeg tot slot de
melk erbij en roer kort door.
3. Doe het beslag in de vorm en bak de cake in 45 minuten gaar. Steek een satéprikker in het
midden van de cake om te testen of hij gaar is. Als de prikker droog blijft, is de cake gaar.
4. Laat de cake na bakken nog 10 minuten rusten in de vorm. En dan: uitdelen en smullen
maar!

Idee
Voor een gemarmerde chocoladecake schep je door de helft van het beslag 3 el cacao. Voeg de
twee beslagsoorten vervolgens samen in het bakblik: eerst de ene soort en dan de andere erop, of
luchtig door elkaar geschept.
Voor een appelcake snijd je twee appels in kleine stukjes en schep je die door het beslag.
-0-0-0-0-0-0-0-

Vastensuggestie voor deze week
De vast-suggestie van deze week is 'eet deze week zonder vlees' (voor zover je dat al niet deed).
Dit sluit aan bij de nationale actie. Zie https://weekzondervlees.nl voor meer informatie en
creatieve eet-tips. Het is natuurlijk nog leuker om deze challenge samen te doen... wie komt er
eten deze week? 🙂

