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Inleiding 

Kiezen – wat kan dat moeilijk zijn! Het begint al in je 

jonge jaren: wat voor soort school ga ik volgen, welk 

beroep ga ik kiezen? En het gaat maar door: wie kies 

je als je levenspartner? Met welke mensen wil ik 

omgaan? Waaraan en hoe besteed ik mijn tijd? Elke 

dag biedt het leven ons tal van mogelijkheden, maar 

we kunnen niet alles, we moeten kiezen... 

In het evangelie van vandaag lezen we ook dat er 

gekozen moet worden. We lezen het laatste gedeelte 

van Johannes 6: wat begon met een verwondering over 

het wonder van de overvloed wanneer mensen met 

elkaar delen, eindigt nu met de vraag om de keuze vóór 

of tegen de Jezus. 

 

Evangelie: Johannes, 6, 60-69 

In die tijd zeiden velen van Jezus' leerlingen: Deze taal 

stuit iemand tegen de borst. Wie is nog in staat naar 

Hem te luisteren? Maar Jezus die uit zichzelf wist dat 

zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun: Neemt gij 

daar aanstoot aan? Als gij dan de Mensenzoon ziet 

opstijgen naar waar Hij vroeger was …? Het is de 

geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De 

woorden die Ik tot u gesproken heb zijn geest en leven. 

Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben. - Jezus 

wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die 

niet geloofden en wie Hem zouden overleveren. - Hij 

voegde er aan toe: Daarom heb Ik u gezegd dat 

niemand tot Mij kan komen als het hem niet door de 

Vader gegeven is. Tengevolge hiervan trokken velen 

van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn 

gezelschap. Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: Wilt 

ook gij soms weggaan? Simon Petrus antwoordde 

Hem: Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden 

zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en 

weten dat Gij de Heilige Gods zijt. 

 

Ter overweging 

Deze lezing is de afsluiting van voorgaande zondagen, 

waarin het brood centraal stond, onder andere in de 

wonderbaarlijke brood vermenigvuldiging. 

Maar nu blijkt dat Jezus niet hun aardse koning, hun 

broodkoning wilde zijn, maar brood van eeuwig leven 

wilde schenken, toen namen zij aanstoot aan Hem en 

trokken zich terug. Zij meenden Hem te kennen; Hij 

was immers de timmermanszoon? Ze begrijpen dan 

ook niet zijn uitspraak dat Hij het levende brood is dat 

uit de hemel is neergedaald en wanneer iemand van dat 

brood eet eeuwig zal leven. 

 

Dan stelt Jezus zijn vraag: ‘Willen ook jullie soms 

weggaan?’ De discipelen antwoorden bij monde van 

Simon Petrus: ‘Naar wie zouden wij gaan?’ Hij voegt 

daar nog aan toe: ‘Uw woorden zijn woorden van 

eeuwig leven’. En hij besluit met een krachtige 

geloofsbelijdenis: ‘Wij geloven en weten dat Gij de 

Heilige Gods zijt’. 

Ook wij worden voor de keus gezet: kiezen voor God 

of juist niet. Kiezen wij, helder en duidelijk, voor God,  

durven wij onomwonden ‘ja’ te zeggen tegen de weg 

van Jezus? 

Als je kiest voor het geloof, voor God, dan is het niet 

zo dat we dan maar met de handen over elkaar kunnen 

gaan zitten. Geloven betekent dat je wilt meewerken 

aan Gods Rijk van liefde en gerechtigheid. Daarvoor 

kiezen is misschien niet eens zo heel moeilijk; ik denk 

dat wij allemaal graag in een wereld zouden willen 

leven waar vrede en gerechtigheid heerst en waar 

iedereen gelijke kansen heeft. Maar de consequenties 

van die keus zetten je soms voor moeilijke 

beslissingen. 

In onze tijd is de keus om Jezus te volgen en te kiezen 

voor God heel anders dan vroeger. Vroeger was geloof 

voor de grote meerderheid van de mensen heel 

vanzelfsprekend. Men was als het ware in het geloof 

geboren.  Zoals men geboren wordt als Nederlander, 

Fransman of Italiaan, zo werd men ook ‘geboren’ als 

gelovige mens. Heel vanzelfsprekend. ‘Men’ 

geloofde. Iedereen geloofde: vader en moeder, de hele 

familie, de buren, het dorp, allen geloofden. 

Zo zeker als ik dat nu zeg was het natuurlijk niet 

helemaal; er waren toen ook mensen die twijfelden en 

mensen die eigenlijk niet geloofden. Maar naar buiten 

toe leek het in elk geval zo dat allen geloofden en 

waarom zou ik dan niet geloven? Tegenwoordig is dat 

toch anders. Maar het is best wel eens goed dat we 

voor een beslissing gesteld worden. Dat de vraag aan 

ons gesteld wordt in wie of wat we geloven. Geloven 

is immers niet iets dat je eenvoudig erft zoals een 

bepaalde ziekte.  Ook als je gedoopt bent als kind haalt 

dat niets uit als je later niet zelf de beslissing neemt 

voor het geloof. 

Geloven betekent beslissen: wil je je uiteindelijk op 

jezelf of op God verlaten? Wil je op zijn woord 

vertrouwen of niet? Geloven of niet? 

‘U spreekt woorden van eeuwig leven’, antwoordt 

Petrus op Jezus’ vraag of ook zij willen weggaan. Het 

Hebreeuwse woord dabar (= woord) heeft een bredere 
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betekenis want het sluit naast woorden óók daden in. 

Petrus wil zeggen: Heer, U laat in uw woorden en in 

uw handelingen de eeuwigheid ervaren. Zo komt het 

koninkrijk van God tot ons. 

Over die komst van Gods koninkrijk gaan de 

evangeliën, over al die momenten waarop de 

eeuwigheid, Gods licht doorbreekt. De genezings-

verhalen laten dit zien. De genezingen zelf zijn 

wonderlijk, maar kijk eens naar de manier waarop 

Jezus mensen weer op laat staan, in beweging zet. Als 

Hij met hen bidt, hen bij de hand neemt, hen uitdaagt 

om los te komen van starre patronen, zodat ze weer 

kunnen ademhalen, op al die momenten krijgt Gods 

koninkrijk handen en voeten. Of als Hij samen met 

andere mensen eet, als Hij het opneemt voor de vrouw 

die ze willen stenigen, voor de vrouw die Hem de 

voeten wast, als Hij verhalen vertelt en wijze woorden 

spreekt in zijn Bergrede – allemaal gelegenheden 

waarop de leerlingen iets van Gods eeuwigheid 

konden ervaren. Daarom loopt Petrus, nu Jezus vraagt 

of ook zij weg willen gaan, niet weg.  

In een andere vertaling worden Petrus’ woorden ook 

wel als volgt weergegeven: ‘woorden vol eeuwig 

leven’. Dat is ook mooi uitgedrukt. Het zijn woorden 

waar je wat aan hebt, het zijn woorden die blijven 

hangen, die je verder helpen. Dit zijn woorden waarop 

je je leven kunt bouwen.  

Op het woord van Jezus mogen we erop vertrouwen 

dat de liefde van God, zijn trouw, zijn aanwezigheid 

wáár zijn. Ook voor ons, nu en altijd!  

We mogen leven in het besef dat we nooit uit zijn hand 

vallen, dat de goddelijke liefde er is aan het begin en 

aan het einde van ons leven. We zijn uit liefde 

geschapen. En we mogen altijd rekenen op de trouw 

van God.  

Dit besef mag als een woord van of vol eeuwig leven 

ons bijblijven, alle dagen van ons leven. Het kan ons 

helpen bij al onze keuzes. 

 

 

Gebed  

 

Heer, onze God, ons geloof en ons ongeloof liggen 

vaak zo dicht bij elkaar. Radicaal kiezen voor uw 

evangelieboodschap, valt ons dikwijls zo moeilijk. 

Wij bidden U:  

blijf ons steeds opnieuw uitdagen  

om toch maar kleur te bekennen, uw kleur.  

De kleur van warme liefde voor U en onze medemens. 

We willen ook bidden voor mensen die leven in 

situaties waar niet te kiezen valt omdat er oorlog, 

armoede, honger en nood aan het meest noodzakelijke 

heerst: dat wij hen niet vergeten; 

dat wij doen wat in ons vermogen ligt om aan die 

situaties iets te veranderen. 

We bidden voor alle mensen die zoeken 

naar een antwoord op hun levensvragen of worstelen 

met hun geloof. 

Dat zij mensen ontmoeten die hen helpen 

om goede keuzes te maken. 

Barmhartige God, 

verhoor de gebeden die wij hier tot U richten. 

Leer ons al doende te kiezen 

voor alles wat onszelf en anderen gelukkig kan maken. 

Leer ons ook te kiezen voor U, 

naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen. 

 

Onderweg….. 

 

Kom, zei Hij 

en spoorde mij aan 

tot verder gaan. 

 

Nee, zei ik, 

het is de moeite 

niet waard 

om verder te gaan, 

De weg is te moeilijk,  
het doel is te ver weg, 

onbereikbaar voor mij. 

 

Mild vroeg Hij: 

waar spreek je over? 

Ik ben het begin 

en Ik ben het einde. 

Mijn liefde leidt je 

van het ene punt 

naar het andere. 

Hier, neem mijn hand. 

Kom nu! 

 

Verwondert nam ik zijn hand,  

ging ik mee. 

 

Sindsdien 

ben ik met Hem 

onderweg. 

 

 

Mededelingen  

 

Livestream van de vieringen vanuit St. Nicolaasga: 

deze zijn te volgen via de link op 

www.dechristoffel.nl.  

Mocht u niet over internet beschikken dan is de 

uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief. 

 

Een goed weekend gewenst. 

 

Het pastoresteam
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Voor de kinderen 

 

Soms sprak Jezus harde taal, zodat de mensen zouden 

luisteren. Voor sommigen was dat een reden bij Hem 

weg te gaan. Anderen zochten Hem toch weer op, 

omdat ze wisten dat Hij woorden sprak die goed waren 

voor hen, ook al was het soms moeilijk. Ook zij 

konden kiezen of delen. Ze konden weggaan of 

blijven. Blijven bij Jezus betekende: Steeds weer een 

nieuw leven durven beginnen en geloven dat de Geest 

hen zou helpen. 

Toen Jezus ook eens aan de twaalf apostelen/vrienden 

vroeg: 'Willen ook jullie soms weggaan?', antwoordde 

Simon Petrus: 'Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw 

woorden zijn woorden van eeuwig leven!' 

 

 

 

 

 

 

Gebed 

 

Goede Vader in de hemel,  

U heeft ons Jezus gestuurd 

om op de goede weg te blijven.  

Soms gaat dat vanzelf, 

maar soms ook niet. 

Vaak moeten wij zelf kiezen  

hoe wij verder willen gaan. 

Er is vaak zoveel te kiezen. 

De reclame zegt ons elke dag  

wat goed voor ons zou zijn. 

Goede God, help alle mensen  

te kiezen wat echt goed voor hen is. 

Help ons allemaal  

naar de woorden van Jezus te luisteren  

en bij Hem geluk en vrede te vinden. 

Geef ons de moed 

om steeds weer opnieuw 

samen op weg te gaan naar U toe. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

Puzzel: volg de pijl, wat lees je? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of anders gezegd: ‘Naar wie zouden we heen gaan? 

Uw woorden en uw manier van leven wijzen ons de 

weg naar het ware geluk. Daar zeggen we 'ja' tegen. 

Uw woorden en uw manier van leven, daar zeggen we 

'ja' tegen'. En zo zijn Jezus' vrienden bij Hem 

gebleven. En later, toen Jezus er niet meer was, hebben 

ze zijn woorden en het verhaal over zijn leven 

doorverteld en opgeschreven. En nu kunnen wij daar 

'ja' of 'nee' tegen zeggen. Jezus' woorden en zijn 

manier van leven, wat vinden we daarvan? We kunnen 

er 'ja' of 'nee' tegen zeggen. 

Oplossing: 
Gaan anderen weg, ik blijf bij Jezus 


