
OVERDENKING 

We waren zo benieuwd hoe het experiment van het uitdelen zou uitpakken. Of het 

uitgedeelde zou blijven in de hand van die het gekregen had, of dat er beweging zou 

ontstaan. En wat er door u heenging als u bij de gelukkigen hoorde die wel wat 

kreeg: triomf, of een ongemakkelijk gevoel. En wat als u bij die anderen hoorde die 

niets kregen, teleurstelling, hoop op de gulheid van een ander, of juist trots: dan 

niet, ik hoef geen genadebrood.  

Het verhaal van de wonderbare spijziging beschrijft een grote menigte hongerige 

mensen. Er is een jongen die wat eten bij zich heeft, 5 broden en 2 vissen, maar 

zoals Andreas zegt: ‘Wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?’ Hoe los je zoiets 

in vredesnaam op? 

We lazen het  verhaal van de wonderbare spijzging afgelopen week op de preekclub. 

Het is één van de kernverhalen in het evangelie. We hadden er dan ook allemaal al 

meerdere keren over gepreekt. Het staat ieder jaar op het rooster in de 40-dagentijd 

en het hoort bij de vierde zondag, de vreugdezondag, waar gevierd wordt dat het al 

bijna Pasen is. Het is net zo’n onbegrijpelijk verhaal als het Paasverhaal: dat een 

dode weer tot leven zou komen is even moeilijk te geloven als dat een menigte van 

5000  kan worden gevoed met vijf broden en twee vissen en dat er dan nog twaalf 

volle manden overbleven. 

We hadden het er over hoe we dit verhaal vroeger als kind hoorden. Ik weet nog dat 

ik toen ik iets ouder werd en me van alles af begon te vragen, me speciaal bij dit 

verhaal het hoofd brak over hoe dit toch mogelijk was. In het verhaal staat alleen 

maar dat er ineens meer dan genoeg was voor iedereen, maar waar al dat eten dan 

vandaan kwam, daar hoor je helemaal niets over. Een ander zei: Grappig, toen ik het 

verhaal als kind hoorde dacht ik vooral: Oh, was ik daar ook maar bij geweest!  

Ik dacht later na over de verschillende uitwerking van dit verhaal op ons beiden. Een 

belangrijke reden dat ik ooit begonnen ben aan de studie theologie was dat ik 

antwoord wilde  vinden op al die vragen die ik had, dat ik hoopte het allemaal beter 

te kunnen begrijpen. Wat de bewuste collega destijds heeft bewogen om die keuze 

te maken weet ik niet, maar het zou me niet verbazen wanneer dat vooral te maken 

zou hebben met hetzelfde enthousiasme als waarmee hij als kind op dit verhaal 

reageerde.  

Ik wil u hier uitnodigen om nu even in stilte na te denken over dit verhaal, ook even 

terug te gaan naar hoe het vroeger op u overkwam en wat het nu bij u oproept. Zijn 

dat vooral vragen of is dat ook een bepaald enthousiasme, of misschien wel beide 

tegelijk. En hoe is dat in het algemeen met de verhalen uit de Bijbel? 



Toen ik er deze week mee bezig was herinnerde ik me ineens dat ik nu zeven jaar 

geleden voorging in een trouwdienst waarin het bruidspaar heel verrassend koos 

voor dit verhaal. Zij was goed christelijk opgevoed en kende de verhalen. Bij hem 

gingen ze thuis niet naar de kerk, maar op school had hij wel wat verhalen gehoord. 

Toen ik vroeg of daar een verhaal bij was dat hij mooi vond, kwam er meteen één bij 

hem boven. Hij zei: Ik weet het niet meer precies, maar er was zo’n verhaal over 

heel veel mensen die bij Jezus in het gras gingen zitten en dat ze toen allemaal eten 

met elkaar deelden, dat vond ik fantastisch, daar werd ik echt blij van als kind. Ik 

kon me dat helemaal voorstellen; hij is een echt gemeenschapsmens, iemand die 

gelukkig is als mensen het samen goed hebben en hij daar deel van kan zijn. 

Dat is één van de dingen die naar voren springen uit dit verhaal: dat er 

gemeenschap ontstaat, dat mensen die eerder vreemden voor elkaar waren zomaar  

bij elkaar gaan zitten om samen te eten en dat ze gevoed worden door hetzelfde 

brood en dezelfde vis. Het is eigenlijk een vorm van kerk zijn die hier ontstaat. En 

het verhaal vertelt dan ook nog niet alleen dat iedereen meer dan genoeg krijgt, 

maar er ook nog genoeg overblijft om uit te delen aan anderen buiten deze kring.  

Twaalf manden vol. Twaalf dat is het aantal van de leerlingen, die de opdracht zullen 

krijgen om met dat wat Jezus heeft uitgedeeld de wereld in te gaan als hij zelf niet 

langer in hun midden is. 

Het helpt echt om dit verhaal te begrijpen om dingen te weten als waar dat getal 12 

voor staat. En om te horen dat gerstebrood bijzonder brood was dat vaker voorkomt 

in de Bijbel, dat het een symbolische betekenis heeft, dat er op het joodse Paasfeest 

een schoof gerst geofferd werd. En ook dat het getal 5 waarschijnlijk verwijst naar 

de 5 boeken van Mozes, de Thora, en het getal 2 naar wet en profeten samen, het 

Woord van God, en dat een vis, ichtus, behalve volksvoedsel ook het symbool is van 

Christus.  

Het brood is dus niet alleen zomaar het dagelijks brood,  het is ook het Woord van 

God dat Jezus hier uitdeelt aan alle mensen die er zijn en waarvan gezegd wordt dat 

het allen die daar zijn verzadigt of vervult. En de vis, dat is Jezus zelf: ten diepste 

deelt hij hier zichzelf uit, zijn eigen leven schenkt hij weg opdat het vrucht draagt in 

anderen. Want weggeven betekent niet dat het daarna ook weg is, het krijgt een 

andere plek. Het is in die beweging van het wegschenken dat het  leven in plaats van 

dat het verloren gaat tot vervulling komt en zijn ware betekenis krijgt. Dat is het 

geheim van Pasen, en dit verhaal is dan ook een klein Paasverhaal. 

Zouden die mensen daar dat nu allemaal meteen begrepen hebben? Troost u, dat 

was niet het geval. Ze kwamen naar Jezus toe omdat ze iets van hem verwachten, 

aan het begin wordt verteld dat ze hadden gezien welke wondertekenen hij gedaan 

had bij anderen. Dat wilden ze zelf ook wel eens meemaken. Misschien gaan wij 

vaak ook vooral zo naar de kerk, omdat we er iets voor onszelf hopen te halen.  



Deze mensen worden op hun wenken bediend en maken iets heel bijzonders mee, 

maar de diepere betekenis begrijpen ze pas veel later. De onmiddelijke uitwerking 

van deze gebeurtenis op hen zoals die hier wordt beschreven is dat ze Jezus niet 

meer willen laten gaan. Jezus begrijpt dat de mensen hem willen claimen en op dat 

moment maakt hij zich resoluut weer van hen los. Het verhaal eindigt ermee dat 

Jezus zich terugtrekt op de berg, alleen. 

Wat ik nu eindelijk zie nu ik het verhaal voor de zoveelste keer hoor, en misschien 

moet je zo’n kernverhaal wel steeds weer opnieuw horen voordat zoiets doordringt, 

is dat het willen begrijpen van het wonder niet de goede benadering is. Want als ik 

het zo benader, plaats ik het verhaal buiten mezelf. En dan doe ik hetzelfde als wat 

die mensen deden: dan probeer ik Jezus vast te grijpen, dan wil ik de dingen van het 

geloof in mijn eigen greep krijgen, in plaats van ze vrij hun werk te laten doen en 

iets aan mij te laten gebeuren. 

Wat is dat werk dan? Dat is, en dat is wat alle verhalen uit de Bijbel willen bewerken, 

dat ik een ander mens word en durf te gaan te leven uit de overvloed die God geeft. 

En dat is dat er gemeenschap tussen mensen onderling groeit, doordat het inzicht 

doorbreekt dat er meer dan genoeg is om van te leven, -voor mij en voor jou en voor 

ons samen. Voor ons die hier bij elkaar zijn en voor de mensen buiten deze muren 

met wie wij op allerlei manieren verbonden zijn.  

Meer dan genoeg voedsel, voor ons allen, en meer dan genoeg geloof, vertrouwen, 

liefde, God. 

  

 

 

 

 


