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In de Bijbel vinden we enige vreemde paradoxen. 
Eén ervan is, dat God een voorkeur heeft voor en 
gebruik maakt van gebroken dingen. De regenboog 
die Hij in de lucht zette na de vloed 1 – als teken 
van Zijn verbond met de mens – is eenvoudigweg 
gebroken licht. 
 

Door kruiken te breken veroorzaakten Gideon en 
zijn 300 mannen zo’n lichtverspreiding dat hun vij-
anden vluchtten. 2 

 
1 “En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem: En Ik, zie, 

Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, en met 
alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle 
dieren van de aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, 
tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak Mijn verbond met u, 
dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal wor-
den uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde 
te gronde te richten. En God zei: Dit is het teken van het ver-
bond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die 
bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: Mijn boog heb 
Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het ver-
bond tussen Mij en de aarde. Het zal gebeuren, als Ik wolken 
boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, 
dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u 
en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer 
tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. Als 
deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het 
eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle 
vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach: Dit is het 
teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en 
alle vlees dat op de aarde is.” (Genesis 9:8-17, HSV). (noot AK) 
 

2 “En het gebeurde, toen Gideon het verhaal van de droom en 

zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij 
keerde terug naar het kamp van Israël en zei: Sta op, want de 
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Hetzelfde principe is in het Nieuwe Testament 
werkzaam. Onze Heer voedde 5000 mannen (de 
vrouwen en de kinderen niet meegeteld), door 
brood en vis van een kleine jongen te breken en te 
zegenen. Zolang het brood in de handen van de 
jongen was, kon alleen hij ermee gevoed worden, 
maar in de handen van de Heer werd het meer 
dan genoeg voor een hele menigte. 3 

 
HEERE heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven. Toen 
verdeelde hij de 300 man in 3 groepen en gaf iedereen een 
bazuin en lege kruiken in de hand, met fakkels binnen in de 
kruiken. En hij zei tegen hen: Kijk naar mij en doe net zo. En 
zie, als ik aan de rand van het kamp ben gekomen, dan moet 
het zó zijn dat u doet zoals ik doe. Als ik op de bazuin blaas, ik 
en allen die bij mij zijn, dan moet u ook op de bazuin blazen, 
rondom heel het kamp, en zeggen: Voor de HEERE en voor 
Gideon! Zo kwam Gideon met de 100 mannen die bij hem wa-
ren, bij de rand van het kamp. Het was aan het begin van de 
middelste nachtwake, net nadat zij de wacht weer hadden op-
gesteld. Toen bliezen zij op de bazuinen en sloegen de 
kruiken die in hun hand waren, in stukken. Zo bliezen de 3 
groepen op de bazuinen en braken de kruiken. Met hun lin-
kerhand hielden zij de fakkels vast en met hun rechter-
hand de bazuinen om daarop te blazen. En zij riepen: Het 
zwaard van de HEERE en van Gideon! En zij stonden 
rondom het kamp, ieder op zijn plaats. Toen ging heel het 
kamp op de loop. Ze schreeuwden het uit en vluchtten weg. 
Toen de 300 op de bazuinen bliezen, richtte de HEERE het 
zwaard van de een tegen de ander, en dat in heel het kamp. 
En het leger vluchtte...” (Richteren 7:15-22a). (noot AK) 
 

3 “Hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft, 

maar wat betekenen die voor zovelen? En Jezus zei: Laat de 
mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus 
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Dan was er die vrouw die haar fles met kostelijke 
olie brak om onze Heer te zalven. Pas toen ze de 
fles brak, vervulde de geur ervan het gehele huis. 
Dit maakte dat de Heer deze vrouw prees. 4 
 

Maar het voortreffelijkste voorbeeld is dat van het 
gebroken lichaam van onze Heer op het kruis van 

 
gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus 
nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan 
de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op de-
zelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wil-
den. En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: 
Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren 
gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken 
van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die ge-
geten hadden. Toen de mensen dan het teken dat Jezus ge-
daan had, gezien hadden, zeiden zij: Híj is werkelijk de Profeet, 
Die in de wereld komen zou.” (Johannes 6:9-14). (noot AK) 
 

4 “En toen Hij in Bethanië was, in het huis van Simon de me-

laatse, kwam er, toen Hij aanlag, een vrouw met een albasten 
fles met zuivere, kostbare narduszalf en nadat zij de albasten 
fles gebroken had, goot zij hem uit op Zijn hoofd. En er waren 
er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden: 
Waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had 
voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen ge-
geven kunnen worden; en zij vielen scherp tegen haar uit. 
Maar Jezus zei: Laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? 
Zij heeft een goed werk aan Mij verricht. Want de armen 
hebt u altijd bij u en wanneer u wilt, kunt u hun weldoen, maar 
Mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon; zij heeft van 
tevoren Mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, Ik 
zeg u: Overal waar dit Evangelie gepredikt zal worden in 
heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken 
worden over wat zij gedaan heeft.” (Markus 14:3-9). (noot AK) 
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Golgotha. Dit bracht ons verlossing. 
Deze gekruisigde Heiland zoekt ook gekrui-
sigde navolgers. 
Hij zoekt géén zelfvoldane, trotse, onbuigzame, 
maar gebroken mannen en vrouwen, mensen die 
door de openbaring van een gekruisigde Verlosser 
verbroken zijn en door de Geest bekrachtigd om 
een gekruisigd leven te leiden. 
Wilt u als gebroken brood en uitgestorte wijn zijn 
voor een stervende wereld? 
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