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Kerstbrood  
 
Wilma van der Jagt 
 
Opeens schaamde ik me. Wat een dwaze, totaal overbodige overdaad! Niet te geloven! Zoveel 
soorten! En alsof het nog niet genoeg is, komt er steeds weer wat nieuws bij. Gelders tarwe, 
Veluws volkoren, grof volkoren, fijn volkoren, tijgerbrood, sesamzaadbrood, maanzaadbrood, 
vloerbrood, meergranenbrood, zonnebloembrood, wit, lichtbruin, donkerbruin, ga maar door, 
ga maar door! Ik keek langs de schappen op de broodafdeling bij Albert Heijn. En het stond 
me plotseling tegen. 
Ik koop mijn brood maar liever bij de Aldi. Je hoeft er niet zo te kiezen en het is veel 
goedkoper. En zelfs daar sta ik soms te aarzelen op de broodafdeling. Wat zal ik nou es 
nemen? Om vervolgens te pakken wat ik eigenlijk altijd neem: batavenbrood.  
 
Broodnodig 
Brood is gezond. Je lichaam heeft het nodig om te groeien. Van brood word je groot. En dat is 
de bedoeling. Groter worden. Met brood zijn we allemaal groot geworden. En ook wie al 
groot is, doet er goed aan brood te eten. Vrouwen drie of vier plakken per dag, mannen zes. 
Dan blijf je gezond. 
Brood is voor ons een levensmiddel. Je hebt het broodnodig. 
 
Geestelijke groei 
Nog een paar weken, dan vieren we kerstfeest, Christusfeest. Het leek ons een goed idee voor 
dit kerstnummer het thema ‘Geestelijke groei’ te kiezen. Want geestelijke groei heeft alles te 
maken met de geboorte van de Here Jezus. Ook voor geestelijke groei heb je voedsel nodig, 
brood. Nee, daarvoor hoef je niet te kiezen uit een eindeloze hoeveelheid soorten. Er is maar 
één soort brood. En je kunt het kopen zonder geld. Goedkoper dan bij de Aldi dus. 
‘Hierheen, koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld. Waarom geld betalen 
voor iets dat geen brood is? Luister naar mij en je zult genieten van een overvloedig maal.’ Zo 
staat het in Jesaja 55.  
 
Levensbrood 
Het voedsel dat je nodig hebt voor je geestelijke groei is de Here Jezus. Hij zegt het zelf. Lees 
maar eens dat geweldige zesde hoofdstuk uit het Johannesevangelie. Daar legt de Here Jezus 
het heel duidelijk uit. In de Nieuwe Bijbelvertaling is dat hoofdstuk een mooi geheel 
geworden. Niet meer opgedeeld in aparte stukjes. Daardoor zie je opeens hoe alles bij elkaar 
hoort.  
Eerst doet de Here het wonder met de vijf broden en twee vissen. Dan legt hij uit wat dat 
‘teken van het brood’ betekent. Hij begint bij Mozes en trekt de lijn door naar zijn eigen dood 
en het avondmaal. ‘Niet Mozes gaf brood uit de hemel, maar mijn Vader … Het brood van 
God is het brood dat uit de hemel neerdaalt en dat leven geeft … Ik ben het brood dat uit de 
hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet … Het brood dat ik zal geven voor het leven van 
de wereld, is mijn lichaam … Ik ben het brood dat leven geeft … wie in mij gelooft zal geen 
honger meer hebben … Waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft heeft eeuwig leven … Wie mij 
eet, zal leven door mij.’  
Hij is het Levensbrood. 
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Kerstbrood 
Het Levensbrood is dus op aarde gekomen. Op het kerstfeest denken we daar in het bijzonder 
aan. Kerstfeest is dus het broodfeest. Het Levensbrood kwam als Kerstbrood, Christusbrood. 
Prachtig is de samenhang in de Bijbel: de plaats waar dat Brood op aarde is gekomen heet 
Broodhuis. Want Betlehem betekent broodhuis. Dat Brood ligt in een voerbak, een etensbak. 
Wie dat Brood eet, zal geen honger meer hebben en eeuwig leven.  
 
Kleiner groeien 
Daar kun je niet zelf voor zorgen. Jouw bijdrage, jouw geld speelt geen enkele rol. Het 
Christusbrood is helemaal gratis. Daar word je klein van. Geestelijke groei is ook niet dat je 
groter wordt, maar juist kleiner. De Here Jezus wordt groter. Je groeit meer naar hem toe. Je 
leert vertrouwen op de Here Jezus. Je wilt achter hem aan gaan, steeds dicht bij hem zijn. 
Alles van hem verwachten in je leven. Het is niet een gevoel van: tjonge, ik word al steeds 
vromer. Of: ik word toch al een beter mens. Juist helemaal niet! Want als je dichter bij de 
Here Jezus komt, zie je je eigen schamelheid, je eigen onheiligheid scherper. Geestelijke groei 
is: steeds meer onder de indruk komen van hem. ‘Wil iemand zich ergens op beroemen? 
Beroem je dan op de Heer,’ zegt Paulus. Zijn gehoorzaamheid is jouw rechtvaardigheid. Het 
vertrouwen op hem groeit. Bij hem moet je zijn. Door de Here Jezus ben je rechtvaardig en 
heilig. Je beseft steeds meer dat er van jezelf niets bij is. Zelf word je dan kleiner. Hoe kleiner 
je wordt, des te beter je kunt schuilen! En zo moet het ook zijn: kind bij de Vader. 
 
Hij in ons en wij in Hem 
 ‘Zo vaak wij van dit brood eten worden wij verzekerd van Christus hartelijke liefde en trouw 
… Eet het brood, gedenk en geloof dat het lichaam van de Here Jezus gebroken is tot 
verzoening van al je zonden,’ belijden we aan het avondmaal. 
En we bidden daarna: ‘Wilt U in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten 
bewerken dat wij ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus 
overgeven. Geef dat wij met hem, het hemelse brood, gevoed worden en dat wij niet meer in 
onze zonden leven, maar Hij in ons en wij in Hem.’  
Hoe langer hoe meer. Dát is groeien, geestelijk groeien. 
 
‘Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, 
Je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?’  
 
vraagt Jesaja ons. 
Eet het Christusbrood. Gratis. En je zult leven! 
 
Gezegend kerstfeest! 
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