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Toen Jezus op aarde was deed Hij verschillende uitspraken, om duidelijk te maken aan het 
volk, en aan deze wereld, wie Hij was. Hij deed dit op verschillende wijzen, zoals wij vandaag 
even zullen focussen op Zijn uitspraak: Ik ben het brood des levens! 
Onder brood begrijpen wij iets wat levensnoodzakelijk is, wat de mens broodnodig heeft, 
zijn voeding, en daarom gaan wij allemaal werken, om in leven te blijven. Wie niet wil 
werken, zal ook niet eten! Leert God! (2 Thess.3:10)  
Jezus deed eens volgende uitspraak tijdens een toespraak in de synagoge te Kapernaum. 
  

35  Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, 
zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer 

dorsten.Joh.6 
 
Brood is niet iets dat leven geeft, maar dat mensen in het leven houdt 
of laat groeien. Het zorgt voor de lichamelijke gezondheid.  Enkel Gods Geest geeft leven, 
daarom heeft ook de mens een geest gekregen, hij is tenslotte geschapen naar Gods beeld. 
Ook die geest heeft voedsel nodig. Luk. 4:4  En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: 
Niet alleen van brood zal de mens leven. Zo zien wij dat bij het oud worden en sterven het 
lichaam aan de aarde wordt toegevoegd, en de menselijke geest terug naar God gaat! 
Oorzaak van de menselijke dood? Waarom moeten wij sterven? 
Romeinen 6:23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God 
schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here. 
De dood is het gevolg van de zonde: Het niet willen luisteren naar Gods onfeilbare woorden. 

Dit is het grootste probleem dat de schepping ooit heeft gekend, daarom brengt ook het 
sterven zoveel verdriet. Toch werd het zondeprobleem eens en voorgoed opgelost door 

niemand anders dan door Jezus Christus! Maar ook de mens dient de strijd tegen de zonde 
aan te gaan. Wie zijn zonden met spijt belijdt bij Jezus, dan zal Jezus alles deleten!  

 

 
 
Jezus is het brood des levens. Om deze symboliek te begrijpen dienen wij even terug te gaan 
naar het O.T. In de tempel of tabernakel lagen de twaalf ongezuurde toonbroden. 
Een tegenbeeld van een zondeloos (zonder zuurdesem) lichaam. Jezus was het brood uit de 
hemel, en dus zondeloos. Twaalf broden waren er voor de twaalf stammen van Israël. Op de 
sabbatdag werden de toonbroden opgegeten, en dan nieuwe gebakken. Wij hebben als 
christenen minstens éénmaal per week verse voeding nodig voor onze menselijke geest! 
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Onze dagen bewijzen voldoende dat de mensen onbewust grote nood hebben aan 
geestelijke voeding, want men kan nog met moeite een zware tegenslag, ongeluk of ziekte 
verwerken. Psychiaters hebben de handen vol, maar staan meestal machteloos. 
Wij zien soms beelden van uitgehongerde mensen in Afrika, maar hier is het tegenbeeld, de 
mensen die het leven niet meer aankunnen en er een eind aan maken! Dit zijn geestelijk 
uitgehongerde mensen! Hier heerst ook een geestelijke hongersnood!!! 
Het brood is een tegenbeeld van de Bijbel, want Jezus is het brood des levens.  
Het woord is vlees geworden! (Joh.1:14).  

Jezus is het nieuwe manna! 
48  Ik ben het brood des levens.49  Uw vaderen hebben in de 
woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven;50  dit is het 
brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet 
sterve. 51  Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald 
is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en 
het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der 
wereld.Joh.6 

 
Zoals het manna tijdelijk het leven redde van Gods volk in de woestijn, zo zal Jezus het 
eeuwige leven geven aan alle mensen op aarde die in Hem gaan geloven. Het manna in de 
woestijn was voeding voor het menselijk lichaam. Het nieuwe manna is Jezus, voedsel voor 
de menselijke geest, met een belofte:  

 

54  Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, 
heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. 

 
Wie mijn vlees eet betekent: wie gelooft in de woorden van Jezus en ze gelooft. Wie ze 
opeet als het ware, en ze bestudeert, is bezig zich geestelijk te voeden. Dit heeft niets te 

maken met een ceremoniële eucharistie of de transsubstantialeer! Het brood 
en de wijn werd nooit door Jezus “omgetoverd” in het lichaam en het bloed 
van Christus. Hier neemt men de Bijbel letterlijk, door onbegrip. Het “opeten” 
is een geestelijke beeldspraak zoals wij dit terugvinden in : Op.:10:9 

 Jezus herhaalde verschillende malen deze belofte, dit wijst op de ernst van Zijn belofte, een 
overwinning op de dood! Wanneer wij iets menen, gaan wij ook over tot het herhalen van 
wat wij beweren om het te accentueren. 
 

Het lichaam van christus is de gemeente! Als een brood! 
 

26  Als een lid lijdt, lijden alle leden mede, als een lid eer ontvangt, delen alle leden in de 
vreugde.27 Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.1 Cor.12:26 

  
Deze tekst toont de sterke verbondenheid aan van een Bijbelgetrouwe gemeente, het 
lichaam van Christus. 
Tarwe staat symbool voor de mens. De mens en graan zijn beiden voortgekomen uit stof. 
Toch kennen wij verschillende soorten van stoffen. Het graan en de mens,beiden houden ze 
leven in zich.  
Joh.12:24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en 
sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. 
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Jezus is als de graankorrel, Hij stierf en bracht veel vrucht voort. Het graan wordt door ons 
opgenomen via het brood, als voedsel. Wie de Bijbel leest en gelooft wat Jezus voor hem 
deed, neemt de gedachten en levensovertuiging van Jezus over. Met andere woorden hij 
gelooft dat God gelijk heeft! Dit bekeringsproces heeft tijd nodig. 
Zo eenvoudig is dit niet, daar hangt kneedwerk aan vast! God doet hier zijn werk, net als de 
pottenbakker. Maar ook wij! 
21  Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft 
nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; 1 Petr.2 

 
Wanneer wij het brood hebben opgegeten, dan begint pas de spijsvertering, en dit is wat 
enige tijd vergt, het begrijpen van wat in de Bijbel staat. Hier gebruikt God mensen om uitleg 
te geven. Bv. De Kamerling of minister, las de Bijbel maar begreep het niet, een apostel 
legde het hem uit. 
Daarom kunnen mensen die niet eerst met hart en ziel geloven (eten) ook niet begrijpen wat 
Gods zegt in de Bijbel. Men kan het niet verteren omdat men het eerst moet aanvaarden. 
Daarom is de Bijbel heilig, uniek! Met een ander boek is dat anders. 
De voedende stoffen van het brood worden in het lichaam opgenomen. Zo is ook iemand die 

gelooft wat Jezus leert, opgenomen in Zijn lichaam, in de gemeente en is behouden. 
Colossenzen 3:15  En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen 

zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. 
Dit betekent dat die mens deel zal uitmaken van de belofte: Jezus zal hem opwekken ten 
jongste dage! Dan zal men nooit meer honger en dorst hebben! 
Dan zal uit het oude aardse leven nieuw en eeuwig leven zijn ontstaan, maar eerst moet het 
sterven. 
 
1 Corinthiërs 15:44  Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam 
opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. 
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