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Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, 

Wie zal onze tekorten aanvullen? Overal in de wereld lijkt het daar om te 

draaien: onze te korten, en hoe we die zo snel mogelijk kunnen aanvullen tot 

een 'genoeg', of liever nog tot een 'meer-dan-genoeg', of zelfs een 'teveel'…. 

Waar is niet allemaal gebrek aan,  is het niet aan geld, dan wel aan gezondheid, 

aan inzet van mensen, of aan wijsheid, vrede, vertrouwen, liefde.  

Zou ons verhaal daar over gaan? Over de vraag wie onze tekorten aan zal vul-

len? En… zou Jezus dat dan niet moeten zijn? Zou God dat niet moeten zijn? Is 

daar godsdienst niet voor bedoeld: om onze problemen op te lossen? Het 

evangelieverhaal lijkt dat te suggereren, maar dat is tegelijk de valkuil waar we 

in kunnen lopen. En waar het geloof uiteindelijk ongeloofwaardig door zou 

kunnen worden, want het klopt niet, dat Jezus de problemen oplost. In ons le-

ven klopt het niet, en in het evangelie ook niet. Kom we luisteren even wat 

aandachtiger naar dat verhaal van de 'wonderbare spijziging'.  

 

Allereerst: niemand in ons verhaal heeft enig besef van een noodsituatie. Er is 

helemaal geen hongersnood of zo. Er was heus geen dreiging dat ze om zouden 

komen, en met een beetje meer alertheid hadden ze dit hele probleem zelf 

kunnen voorkomen door wat eten mee te nemen. Nee, niemand heeft iets in 

de gaten over een komend tekort - het is veelzeggend dat Jezus zelf degene is 

die hier alles aan het rollen brengt: Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die 

menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: Waar kunnen we brood 

kopen om deze mensen te eten te geven? 

Het begint met een initiatief van de Heer zelf, en niet met de nood van men-

sen, in ons verhaal. Maar dan gaat het blijkbaar om heel andere dingen dan om 



het aanvullen van onze tekorten! Dan gaat het meer om iets dat hij ons geven 

wil, dan om iets wat wij van hem vragen willen. 

 ‘Een grote menigte mensen volgde hem.’ Waarom?  ‘Omdat ze gezien hadden 

welke wondertekenen hij bij zieken deed.’  Wondertekenen? Waar zijn die men-

sen op uit? De evangelisten,  Johannes voorop, hebben een eigen kijk op won-

deren. Jezus zelf heeft het volgens de evangelisten niet zo op wonderen.  Het 

lijkt wel alsof Jezus na ieder wonder tegen zichzelf zegt: o,o, zet Ik ze weer op 

het verkeerde been! Na die wonderbare spijziging klaagt Jezus: ‘Jullie zoeken 

Mij, niet omdat je tekenen gezien hebt, maar omdat je van de broden gegeten 

hebt en verzadigd bent.’(Joh.6:26). Jullie volgen Mij om de verkeerde reden… 

Ze dachten: Bij Jezus kom je gemakkelijk aan je brood! Jezus lost je problemen 

voor je op! Daar moet je wezen! Of ze dachten zelfs: sensatie!, bij Jezus zie je 

dingen die niet kunnen! Het is het altijd op de loer liggende misverstand: dat de 

Verlosser de Oplosser zou zijn! Maar verlossen of oplossen, dat zijn heel ver-

schillende dingen! Jezus Oplosser? Jezus Tovenaar? Een tovenaar kan alles even 

regelen. 5 en 2, bij een tovenaar zijn zulke getallen geen beperking. Hij maakt 

er gewoon meer van dan het is. Maar bij Jezus is 5 en 2 meer dan we dachten. 

Dat is een groot verschil. Een Tovenaar zegt: 7 niet genoeg? Dan toveren we er 

wat bij! Het evangelie zegt: 7 is voldoende voor ons allen. Tovenaars zetten de 

werkelijkheid naar hun hand, met een knip van de vingers. Tovenaars kunnen 

de feiten negeren, ze zijn fact-free. Sommige politici presenteren zich graag als 

zulke feitenvrije tovenaars. Vooral als ze grote woorden spreken denk ik soms: 

ha, weer een tovenaar! Met wortel en tak, de onderste steen boven, voor eens 

en altijd een eind maken aan…  zeggen ze dan. Wat jammer dat ik niet meer in 

tovenaars geloof, en dat velen in onze zogenaamd geseculariseerde tijd dat nog 

steeds wel doen… Tovenaars, ze kunnen om de werkelijkheid heen; Jezus laat 

juist zien wat de werkelijkheid is. Hij gaat nergens omheen. Integendeel, Hij 



gaat er dóórheen. Twee totaal verschillende sferen, totaal verschillende werel-

den, totaal verschillende boodschappen, Jezus de Verlosser of Jezus de Oplos-

ser. Het heet dan ook een wonderteken, wat hier verteld wordt. Bij een wonder 

gaat het al gauw om het wonder. Maar bij een teken gaat het niet om het te-

ken. Een wonder verwijst naar zichzelf. (‘Kijk eens wat geweldig! Bis, bis!’). Een 

teken verwijst naar iets anders.  

En waar verwijzen ze dan naar, die tekenen van Jezus? Ze verwijzen naar Hem 

zelf, en naar wat Hij is komen doen… maar tegelijkertijd verwijzen ze naar ons, 

en naar waar het voor ons werkelijk om gaat.  

Het gaat hem om iets overvloedigs, blijkbaar. Om vervulling. Hij geeft hier 

a.h.w. wat nog niet eens nodig is, waar nog niet eens om gevraagd wordt! Het 

is extra, wat Jezus doet. Het had niet gehoeven! Ze hadden het heus zonder dat 

teken ook wel overleefd. Het had niet gehoeven… nee, precies, maar daarin 

wordt nu net duidelijk wat Jezus is komen doen, zoals Johannes het aan het be-

gin van zijn evangelie omschrijft: ‘uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen 

genade op genade.’ Genade. Goedheid, heet het in onze nieuwe vertaling. Het 

had niet gehoeven. Maar dat is precies waar het in het leven om gaat: het leven 

zelf had niet eens gehoeven! Het is ons gegeven, zomaar. Tekort? Nee, het gaat 

in dit verhaal helemaal niet om een tekort, het gaat juist om een overvloed! En 

elk tekort dat er intussen wel is, is ingebed in Gods overvloed. Is dat misschien 

ons grote tekort, ook als we genoeg brood hebben: dat we te weinig hebben 

van wat 'niet had gehoeven', dat we te weinig weet hebben van genade, goed-

heid, voor onszelf, voor elkaar? 

Die Filippus! Je zou maar zo’n vraag krijgen. ‘Waar kunnen  we brood kopen, om 

deze mensen te eten te geven?’ Vooral als er achteraf gezegd wordt: ‘Dit vroeg 

Hij om hem op de proef te stellen.’ Hij wordt helemaal in de war gebracht, Filip-

pus, hij krijgt een vraag die hem op het verkeerde been zet. Op het been van 



ons eigen tekort, waardoor we zouden gaan denken dat Jezus, dat God er is om 

dat aan te vullen.  Maar: ' Zelf wist Hij, wat Hij doen zou…’  Hoort u het? Hij wil 

blijkbaar iets heel anders laten zien. Wat dan? Filippus staat voorlopig nog even 

op dat verkeerde been: Tweehonderd denarie is niet genoeg voor deze menig-

te… Een half jaarloon! Maar kijk: hier is een jongen, hij heeft 5 broden en 2 vis-

sen! 5, en 2? De eerste, joodse, lezers van dit verhaal zullen een glimlach niet 

hebben kunnen onderdrukken toen ze dat hoorden. Op haast humoristische 

wijze gaat er van alles mee klinken: 5, natuurlijk, 5 boeken zijn er in de Thora, 

oftewel de Wet, de boeken van Mozes. Als Jezus nu zal laten zien waar het 

Hem om gaat en wat Hij is komen doen, dan geeft Hij daarbij een knipoog naar 

wat ze al lang hadden kunnen weten! Ze kenden ze toch al lang, die kern van de 

geschriften van Israël. Jawel, Jezus zal laten zien wat Hij is komen doen, maar 

eigenlijk is dat niks nieuws. En 2? Nu ja, de Wet wordt nooit alléén genoemd in 

de mond van Jezus, Hij heeft het altijd over de Wet en de Profeten… Ze wisten 

het al lang, en de profeten hebben het ook altijd nog weer uitgelegd… nee, het 

zal niet verwijzen naar zichzelf, het wonder dat Hij zal doen, het zal een teken 

zijn. Maar eigenlijk is het een teken dat verwijst naar de bekende weg… ‘Laat 

iedereen gaan zitten…’  Dat hoort er wel bij, op zo’n moment, als je voorge-

houden gaat worden waar het om gaat. Daar kun je beter even bij gaan zitten, 

zoals Maria bij de voeten van Jezus, zoals Paulus aan de voeten van Gamaliël, 

zoals Jezus als 12-jarige zat temidden van de leraren in de tempel. ‘Er was daar 

veel gras.’ Gelukkig maar, kun je zeggen, dat zit wat comfortabeler, maar weer 

zullen de joodse eerste hoorders van het verhaal hebben geglimlacht: ze ken-

nen toch die psalm over de herder, die ons voert naar grazige weiden… Ze gin-

gen zitten, ongeveer  5000 mannen. Waar waren de vrouwen? Mattheüs geeft 

in zijn versie van het verhaal eerlijk toe dat ze niet zijn meegeteld, evenmin als 

de kinderen.  Zouden die ook niet te eten hebben gekregen? Ja, dat hebben ze 



wel, natuurlijk, het evangelie onderstreept alleen maar dat de eters feitelijk 

nog veel meer waren dan 5000. 5000? Natuurlijk gaat daar weer van alles mee-

klinken, de 5 die daar inzit verwijst weer naar die boeken van Mozes, en de 

1000 verwijst naar een ontelbare menigte: waar het om gaat is bedoeld voor 

een ontelbare menigte. Er wordt ook wel gezegd dat hier in de eerste plaats 

aan het volk Israël is gedacht – vanwege dat getal 5, het zijn hún boeken, die 

Thora – maar als dat zo is dan is het de evangelist Matthéüs die, net als Marcus 

overigens, ook vertelt van een tweede wonderbare spijziging, en die was voor 

4000 mensen. Dat lijken er minder, maar dat zijn er meer, want het getal 4 

verwijst naar alle vier de windstreken. Leuk hè, bijbellezen! 

Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de 

mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis,  zoveel als zij wilden. Toen iedereen 

volop gegeten had… Dit is raar! Gebeurt hier een wonder? Daar is niks van te 

zien. Ik lees tenminste niet, dat er eerst maar 5 broden waren die toen won-

derbaarlijk vermenigvuldigd werden, zodat er toen dus gedeeld kon worden! 

Jezus deelde niet de vermenigvuldigde broden… Hij deelde de 5 broden, Hij had 

er niet meer. En Hij had er ook niet stiekem even meer getoverd! Niks wonder, 

Hij deelde gewoon…  Ja, zegt u, maar na afloop waren er toch twaalf manden 

over! Precies, achteraf. En zo gaat het nou altijd. Een wonder maak je eigenlijk 

nooit mee, op het moment dat het gebeurt. Je maakt soms iets mee waarvan je 

achteraf zegt: wat een wonder! Zo hoor ik ook vandaag mensen erover praten. 

Mensen vertellen geen wonderen, maar ze vertellen hun verhaal, en zeggen 

dan soms achteraf : ‘wat een wonder! Moet je nou toch eens kijken hoe dat af-

gelopen is! Op het moment zelf had ik het niet eens in de gaten!’ Het zijn haast 

nooit verhalen waarvan mensen zeggen: bis, bis, dat wil ik nog een keer mee 

maken, overigens. In die zin gaat het vaak anders dan wat we hier lazen. Het 

zijn bijna altijd verhalen van moeite en narigheid die men helemaal niet nog 



een keer wil meemaken, maar waarvan men soms achteraf toch zegt: wonder-

lijk eigenlijk, nu ik zie wat er overgebleven is: twaalf manden… Een wonder? 

Een teken, eigenlijk, meer, van Gods aanwezigheid, tóch, en van zijn genade, 

goedheid voor ons. Twaalf? Ach ja, zo glimlachten de eerste joodse lezers al-

weer, natuurlijk, 12, dit geldt voor ons alle maal, de twaalf zonen van Jakob, de 

twaalf stammen van Israël. 

 

Er is een tekort. Waar aan eigenlijk? Aan brood? Ja, velen hebben nog steeds 

niet genoeg brood. Maar in ons verhaal was er geen spraken van hongersnood. 

Het was allemaal extra. Een tekort aan dat extra, aan wat niet had gehoeven, 

aan genade… daar lijden we allemaal aan, voor ons zelf, voor elkaar… en laten 

we eerlijk zijn, daarom lijden er ook nog steeds mensen gebrek aan letterlijk 

brood. Wat moeten we ermee? Tweehonderd denarie is voor dezen niet ge-

noeg. Tja, wat moeten we ermee. Toveren kunnen we niet, en ook Jezus tovert 

niet voor ons. En wonderen hoeven we niet te verwachten. Maar misschien 

kunnen we gewoon aan de gang gaan, wetend van de genadige aanwezigheid 

van de Heer in ons midden, en van waar Hij voor gekomen is. Gewoon, in ver-

trouwen op Hem, aan de gang gaan met wat we hebben. Wie weet wat we 

overhouden, achteraf! Want hoe dan ook, elk tekort van ons rust op Gods 

overvloed die Hij in heel de schepping heeft gelegd. 

Onmiddellijk daarna vluchtte Hij weg naar de bergen, alleen. Onmiddellijk 

treedt Hij weer terug, en zegt: je hebt het weer gezien! Trouwens, je wist het 

toch al lang! Alleen, je weet het nu wéér, des te beter, je hebt weer de weg 

gewezen gekregen en je hebt je weer kunnen oriënteren. Toe maar, op weg 

naar dat Koninkrijk, het weinige dat je hebt is genoeg, en het is bij Mij meer 

dan je dacht. Wacht maar… achteraf zul je zeggen: wat een wonder! Amen.  


