
Oosterkerk Zwolle, 12 januari 2020, ds. Elly Urban 

 

Gemeente van Christus, 

 

Hoe moeten we aan al dat geld komen? Je hoort het de leerlingen 

zeggen. Vermoeid waren ze teruggekomen van hun apostelstage. En 

ze hebben ook nog het nieuws gekregen dat Johannes de Doper is 

omgebracht door Herodus, het verhaal dat Markus vlak hiervoor 

vertelt. Dus alles wat ze nodig hebben is nu een rustige plaats, om op 

adem te komen, even wat te eten en te drinken, uit te blazen, uit te 

huilen misschien. Dus Jezus en de leerlingen varen weg, naar een 

eenzame plaats, in de luwte. 

Maar het is werkelijk niet te geloven, als ze daar aankomen, er staat daar een menigte van duizenden 

mensen te wachten. Mensen die, zonder facebook of whatsapp, toch op de een of andere manier in 

de gaten hebben gekregen dat Jezus hier zal aanmeren. 

Nou, snel doorvaren zou je zeggen. Rust is hier ver te zoeken, precies zoals het de hele tijd al gaat. 

Maar Jezus kijkt naar al die mensen en wordt geraakt. Hij voelt medelijden met hen, zoals ze daar 

staan, op zoek naar iets dat richting geeft, naar iemand die hen een weg wijst, naar hen omziet. En hij 

begint weer te vertellen, te onderwijzen, die woorden waar al die mensen zo naar hunkeren.  

De tijd verstrijkt, de leerlingen trekken Jezus bezorgd aan zijn jasje. Misschien tijd om te stoppen met 

praten, en de mensen weg te sturen? Zodat ze nog ergens wat te eten kunnen kopen. 

Eten, ja, goed idee, zegt Jezus. Geven jullie hun maar te eten. 

Hoe dan? Hoe komen we aan eten? Meent u dit? Ironisch rekenen ze het Jezus even voor: 5.000 

man, dan hebben we toch wel 5 tot 10.000 euro nodig. 200 denari, een absurd bedrag, niemand 

draagt dat bij zich. Zeker niet de leerlingen, die terugkomen van hun reizen waarbij Jezus had gezegd: 

ga op reis en neem niets mee. Leef van wat je onderweg tegenkomt, van de gastvrijheid van anderen. 

En nu zouden zij deze mensen te eten moeten geven?  

De leerlingen maken zich zorgen, over wat ze niet hebben, geen geld en geen eten, en over al die 

mensen die ook geen eten hebben.  

Hoe moeten we aan geld komen? Het is best een herkenbare vraag, die ons in beslag kan nemen. 

Ook in de kerk. Hoe komen we aan geld om kerk te blijven, onze gebouwen te blijven betalen, 

mensen die voor en in de kerk werken? Hoe komen we aan menskracht, vrijwilligers die een steentje 

bijdragen, zo nodig om kerk te zijn. En zomaar worden al onze gesprekken zorgelijk, en voelen we 

een loden last op onze schouders.  

In de Oosterkerk zijn we vorig jaar begonnen met een traject, een ontdekkingstocht, van 

Waarderende Gemeenteopbouw. We vonden het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over 

de toekomst van de gemeente. Dat is altijd goed, van tijd tot tijd, maar nu was het extra belangrijk, 

omdat er van alles gaande is. Bijvoorbeeld het traject Heilige Huisjes, waarin het gaat over 

bezuinigingen, pijnlijke maatregelen die nodig zijn voor de toekomst van onze wijkgemeentes. 

Belangrijk maar zomaar raken we ook gevangen in verhalen van verlies, van tekort, van problemen 

en zorgen.  



En dat is in de kern niet het verhaal dat in de kerk de boventoon zou moeten voeren, vonden we. 

Daarom Waarderende Gemeenteopbouw. Samen op reis, om te ontdekken wat in onze gemeente 

van waarde is. Naar wat ons inspireert, ons levend houdt, ons voedt, ons energie geeft en moed, om 

vooruit te kijken. Op zoek naar de broden en de vissen die we hebben. Waar we van kunnen leven.  

We hebben een aantal stappen gezet, ik neem u nog even weer mee. De meeste van die stappen 

hebben we trouwens samen met de Adventskerk gezet. Zodat we ook samen, binnen ons bredere 

cluster, in gesprek zijn. 

We begonnen, voor de zomer van 2019, met de stap van 

verkennen. Verkennen van wat we in onze gemeente 

belangrijk vinden, wat ons verlangen is, wat we sterker zouden 

willen maken. 

Uit alles van wat toen naar voren is gekomen, in allerlei 

gesprekken, en we hebben daarbij ook gebruik gemaakt van de 

ronde tafelgesprekken die al eerder zijn gevoerd, daar zijn 

woordwolken van gemaakt. Drie wolken en u hebt ze 

misschien wel eens zien hangen, in de kerkzaal, in de hal. Woorden die eruit springen. Hier in beeld 

de wolk van de toekomst.  

Toen kwam de startzondag, september 2019. Samen met de 

Adventskerk gingen we naar het Wezenlandenpark. Om samen te 

eten, zo’n soort grote picnic als in het Bijbelverhaal, niet zo strak 

georganiseerd in groepen van 50 en 100, maar wel overvloed, en 

samen in gesprek zijn. 

We vertelden elkaar verhalen, over waar we in onze gemeente 

trots op zijn, waar we dankbaar voor zijn, wat voor ons echt van 

waarde is, waar we door geïnspireerd raken.  

We deden dat aan de hand van drie grote thema’s, die uit die woordwolken al naar voren waren 

gekomen. 

Geraakt door Gods verhaal, het verhaal van God en mensen, waar wij deel van uitmaken, dat in 

zoveel vormen op ons afkomt, dat we horen en doorvertellen. 

Gemeenschap versterken. Elkaar zien en kennen, aandacht voor elkaar, 

samen dingen ondernemen, jong en oud. Dat is van waarde, werd heel vaak 

gezegd. 

En kerk zijn dichtbij en veraf. Niet alleen binnen de muren van ons 

kerkgebouw, maar open, betrokken op mensen op onze weg, betrokken op 

de wereld waar wij deel van uitmaken.  

Op die startzondag werd dat ook verbeeld. In gedichten en een 

lied, tekeningen en moodboards, schilderijen, toneel.  

In november hebben we nog een aantal bijeenkomsten 

georganiseerd, om de ideeën concreter te maken. Als we weten 

wat voor ons van waarde is, wat onze broden en vissen zijn, hoe 

willen we die dingen dan in onze gemeente sterker maken, meer 

ruimte geven, laten groeien? Hoe zien we dat concreet voor ons? 



Daar kwamen ideeën uit naar voren, waar we vandaag mee verder gaan, daar hoort u straks nog 

meer over. Dat is de stap van vernieuwen, van de toekomst, de richting die we willen gaan.  

Terug naar het verhaal van de broden en de vissen.  

Als ik dit verhaal leg naast de ontdekkingsreis van waarderende 

gemeenteopbouw springen voor mij een aantal dingen eruit. 

1. De centrale thema’s die naar voren kwamen, geraakt door 

Gods verhaal, gemeenschap, kerk zijn dichtbij en veraf, zijn niet 

perse zo heel nieuw, het zijn misschien juist wel thema’s van 

geloven en kerk zijn van alle tijden. Geraakt door het verhaal van 

Jezus, daarom kwamen al die mensen steeds weer achter Jezus en zijn leerlingen aan, hingen ze aan 

zijn lippen. Gemeenschap, verbinding, de mensen delen brood en vis, ze herkennen elkaar in hun 

zoektocht naar echt leven. Al die mensen komen uit verschillende plaatsen, staat erbij in het verhaal, 

en ze gaan ook weer terug naar al die plaatsen waar ze vandaan komen. Om daar het verhaal verder 

te vertellen, en hun leven weer op te pakken. Het verhaal van God is niet bedoeld om uit te sluiten 

binnen de veilige muren van een kerk, maar het mag de ruimte krijgen, dichtbij en veraf.  

2. Wat Markus niet vertelt maar wat ik heel interessant vind in de vertelling van ditzelfde verhaal in 

een ander Bijbelboek, het evangelie van Johannes, is waar die broden en vissen vandaan komen. 

Johannes zegt dat de leerlingen van Jezus een jongen zien, een kind, een jongere, die een paar 

broden en vissen bij zich heeft. Dat is een heel verrassend element. Dat wat uitgedeeld wordt, waar 

iedereen van te eten krijgt, dat wordt aangereikt door een jongen.  

Iets wat in de gesprekken en verbeelding ook vaak terug kwam is de aandacht die nodig is voor 

kinderen in de gemeente, voor jongeren, voor jonge mensen, voor de toekomst. En dat is helemaal 

niet zo eenvoudig. Aandacht voor jongeren en kinderen betekent niet: een paar specifieke 

activiteiten organiseren voor deze groep, dat is niet wat nodig is. Los van het feit dat ook de vragen 

en dromen en ideeën van jonge mensen heel uiteenlopend zijn, net als bij ouderen. Wat veel meer 

nodig is, is dat we in alles wat we doen nadenken wat dit betekent voor de nieuwe generaties, voor 

de toekomst. En dat we daar ook naar vragen, die stemmen een plaats geven, daar actief naar 

zoeken, daar de ruimte aan geven. Omdat het misschien wel verrassend genoeg zo kan zijn dat juist 

de jongeren ons broden en vissen aanreiken, iets wat van grote waarde is en wat we heel erg hard 

nodig hebben. Ik hoop dat we die moed hebben, en de creativiteit vinden om zo naar de toekomst te 

kijken. Ons te laten verrassen. 

3. Dit verhaal is een wonderlijk verhaal, en dat is precies ook de kracht ervan. Het verhaal laat iets 

zien van de kracht van Jezus, en daarin ook van God. Het goede nieuws, dat we ons niet hoeven blind 

te staren op wat er niet is. De verrassing en het wonder dat er overvloed is.  

Het verhaal, over al die mensen die brood en vis delen, zittend in het groene gras, doet denken aan 

de Bijbelverhalen over Gods nieuwe wereld. Waar mensen vanuit alle hoeken samen zullen komen, 

en delen in een overvloedig maal. Dat raakt de kern van het evangelie. Geloven in God betekent 

geloven in overvloed, in het wonderlijke. 

Ik wens ons toe, als persoon en als gemeente, dat we geraakt worden door dat verhaal. Dat we ons 

verwonderen, dat we ontdekken wat werkelijk leven geeft en hoop, dat we de moed hebben om 

daaruit te leven. Daarvan proeven, het delen, en erop vertrouwen dat er altijd genoeg is. Genoeg om 

van te leven. 

Amen 


