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Gemeente van Jezus Christus, 

 

Ons verhaal van vanmorgen vertelt over de tweede wonderbare 

broodvermenigvuldiging, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt. 

De eerste keer was nadat de leerlingen teruggekomen waren bij Jezus nadat hij 

hen had uitgezonden.  

En waren de mensen hem achterna gegaan toen hij met zijn leerlingen naar een 

eenzame plaats was gegaan om even rustig samen te kunnen zijn en hun 

ervaringen te delen.  

En toen hij de mensen zag werd hij met ontferming over hen bewogen omdat ze 

waren als schapen zonder herder en begon hij hen te leren. 

Hij leerde hun wellicht wie hun herder is. 

Ook nu weer zijn er massa’s mensen bij elkaar rond Jezus. 

Maar deze keer zijn ze daar gewoon en er gebeurt niets. 

Marcus vertelt niets van wat er anders altijd is, dat er zieken worden genezen of 

discussies gevoerd of gelijkenissen verteld. 

Niets van dat alles. 

Zo valt alle licht op Jezus als hij geen zieken  geneest, gelijkenissen vertelt, 

gesprekken voert. 

Het enige dat Marcus wel over deze situatie vertelt, is, dat de mensen niets te 

eten hadden. 

Nu al drie dagen.  

De mensen hebben dus echt honger. 

En die honger is voor hen geen reden om weg te gaan. 

Dus ze vinden bij Jezus zijn belangrijker dan hun knorrende maag. 

En Jezus voelt hun honger in zijn lichaam alsof het zijn eigen honger is. 

En hun honger laat hem niet onberoerd. 

Hij heeft medelijden met hen. 

En dat is ook echt mede lijden.  
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Maar daar blijft het niet bij. 

Hij maakt zich als het ware verantwoordelijk voor hun situatie. 

Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen om hen in deze situatie weg te sturen. 

Bezorgd als hij is over de conditie van die mensen. 

Er moet iets gebeuren. 

En hij legt het probleem voor aan zijn leerlingen. 

En dat vind ik verrassend, want daar wordt het niet gemakkelijker van. 

Maar hij doet dat toch en zij moeten nu zeggen wat er moet gebeuren.  

Dat lijkt niet zo moeilijk, want ze hebben het al eens meegemaakt. 

Lang hoeft Jezus niet op hun antwoord te wachten. 

Maar ook hun antwoord vind ik verrassend. 

‘Hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, van brood kunnen voorzien? 

Nou, zou je denken, die iemand staat voor hun neus. 

Ze hebben het immers al eens meegemaakt. 

Ze weten het. 

Maar zij zien aan hem voorbij. 

Alsof  ze niet in staat zijn om te zien wie Jezus is en wat hij kan doen. 

Alsof er in hun denken en ervaren van de werkelijkheid geen plaats is voor het 

besef, dat die werkelijkheid  nog wel eens heel anders in elkaar zou kunnen 

zitten dan ze altijd dachten en ervoeren.  

Groter, meer mogelijkheden, ongedachte en onvoorstelbare gebeurtenissen… 

Of alsof ze er niet op durven rekenen dat hij dat wonder nog een keer doet. 

Mooie dingen gebeuren maar één keer. Die zijn onherhaalbaar … 

Of alsof ze zich ongemakkelijk voelen als ze tegen hem zouden zeggen: u kunt 

het. Doet u het. 

Maar ja, dat zijn mijn gedachten.  

Marcus zegt er niks over. 

Het gevolg van hun antwoord is, dat ze Jezus in zijn drive om die mensen te 

helpen omdat ze honger hebben, helemaal aan zijn lot over laten. 



3 
 

Alsof ze zeggen: zoek het maar uit met je hongerige mensen. 

En als Jezus hen dan vraagt: ‘hoeveel broden hebben jullie?’ en ze zeggen 

‘zeven,’ dan wordt er nog iets anders duidelijk.  

Want zij hebben brood en die mensen niet en dat die mensen niks hebben en zij 

wel, had het ze na de vorige keer niet op een idee moeten brengen?  

Of vinden ze dat je niet aan de gang kan blijven met dat brood?  

Of willen ze Jezus voor zichzelf houden. 

Met zijn dertienen gelukkig zijn. 

En de rest zoekt het maar uit.   

Maar hoe dan ook, zo zit het voor Jezus niet in elkaar. 

Hij is juist voor die mensen gekomen. 

Hij kan die mensen met hun problemen niet buitensluiten zonder aan zijn missie 

te verzaken.  

Hij heeft zich met huid en haar, met hart en ziel, met zijn hele leven aan de 

mensen verbonden, dus oplossingen voor hun problemen gaan daarom nooit 

buiten hem om. 

Maar de leerlingen denken alleen aan praktische oplossingen, aan oplossingen 

die ze kennen, aan geld, aan winkels, maar ja dat konden ze de vorige keer nog 

wel zeggen, maar nu natuurlijk niet meer.  

Tja, wat blijft er dan nog over?  

Wie zou dan nog wat kunnen doen? 

Hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen 

voorzien? 

Jezus laat zich door die vraag niet uitdagen.  

Zegt niet: ik kan het, maar vraagt eenvoudig hoeveel brood ze hebben. 

En hij gaat zelf tegen de mensen zeggen dat ze kunnen gaan zitten. 

In het Grieks staat er dat ze zich achterover mogen laten vallen; 

Zich kunnen ontspannen, alles van zich af kunnen gooien. 

Er gaat iets goeds gebeuren. 
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De leerlingen mogen het brood uitdelen. 

En dan blijkt er ook vis te zijn. 

En Jezus voedt dat brood en die vis met kracht uit de hemel en laat zien dat voor 

wie gelooft alle dingen mogelijk zijn. 

En pas als iedereen verzadigd is stuurt hij ze naar huis. 

Uiteindelijk draait het in hele evangelie om de vraag wie Jezus is. 

En dat moet op de een of andere manier ook duidelijk worden. 

Maar dat moet natuurlijk wel een beetje lukken. 

En uit dit verhaal blijkt, dat dat eigenlijk nog niet zo goed lukt, in ieder geval 

niet voor de leerlingen.  

Een eindje verderop is er nog zo’n verhaal. 

Dan hebben de leerlingen zelf te weinig brood bij zich en daar maken ze zich 

zorgen over. 

En dan vraagt Jezus: begrijpen jullie het nou nog niet? 

Die wordt daar toch wel een beetje ongeduldig van.  

Maar aan het eind van ditzelfde hoofdstuk 8 vraagt Hij naar de vorderingen op 

dat gebied. 

Wie zeggen de mensen dat ik ben. 

Wie zeggen jullie dat ik ben? 

En dan antwoordt Petrus: jij bent de Christus.   

En dat is een antwoord dat, ik weet niet hoe u daarover denkt, maar naar mijn 

idee een goed antwoord. 

Het moeilijke daarvan vind ik, dat ik niet zo goed weet wat dat inhoudt. 

Het klinkt me zo ver weg en abstract in de oren. 

Voor Jezus is het heel concreet en dichtbij. 

De Messias, zegt hij daarna, moet lijden en sterven en opstaan uit de dood. 

De Christus zijn, de gezalfde van Godswege, dat gaat veel verder dan mensen 

genezen, gesprekken voeren, gelijkenissen vertellen en duizenden mensen 

voeden met wat brood en vis. 
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Het getuigt van een volgehouden zelfbewustzijn. 

Weten wie je bent. 

Weten waarvoor je bent. 

Trouw zijn aan God en aan de mensen. 

En daaraan trouw blijven ook als de mensen zich tegen je keren en God je 

verlaten heeft. 

Het is natuurlijk mooi, dat Petrus dat zo zegt. 

Maar wat betekent dat eigenlijk?  

Wat betekent het voor hen?  

Zij moesten dat allemaal gaan begrijpen. 

En daar hebben ze  hun handen vol aan gehad, maar ze hebben wel volgehouden 

en na Pasen en Pinksteren begrepen ze het ook. 

Maar wat zijn ze nou precies gaan begrijpen? 

Wat zijn ze nou precies gaan begrijpen van Jezus? 

Dat is wel een belangrijke vraag, lijkt me, voor de leerlingen van toen, maar ook 

voor die van nu. Voor ons. 

Ik kan alleen maar vertellen, wat ik daar zelf door de jaren heen van ben gaan 

begrijpen. 

Dat gaat eigenlijk niet in de eerste plaats over de opdracht die zij, en met hen 

wij, kregen, namelijk om over de hele wereld het evangelie te verkondigen en 

die ze na Pinksteren ook zijn gaan volbrengen.  

En ook niet dat je als leerling van Christus niet voor jezelf leeft en dat je je als 

leerling van Jezus op een bepaalde manier moet gaan gedragen.  

Wat ik ervan geleerd heb, wat ik ervan ben gaan begrijpen. 

Want dat evangelie is niet alleen voor een ander, maar voor jezelf. 

En dat dat vertelt dat Christus leeft ook voor u en voor mij. 

En dat hij u en mij liefheeft door de dood heen. 

En dat, hoe ver je ook van hem weg dwaalt en hoe weinig je je soms ook 

gedraagt als een leerling van hem, dat dat voor hem geen reden is om je zijn 
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liefde te onthouden, zijn liefde is onvoorwaardelijk is, je altijd omarmt als je bij 

hem terugkeert, ook al zou dat iedere dag gebeuren. 

Dat ‘ik ben zijn liefde niet waard’ geen optie is. 

Hij wil dat je zijn liefde gelooft en dat je je daar niet te goed of te sterk of te 

trots voor voelt. 

Hij wil dat je hem vertelt wat er in je omgaat, wat het ook is. 

Hem vertelt dat je honger hebt, verdrietig bent, boos, rancuneus, dat je hem 

vertelt van de fouten die je hebt gemaakt, je hele leven met hem deelt en hem te 

hulp roept bij alles wat je bezig houdt. 

Met hem kun je al je problemen aan.  

Geen enkele hoef je uit de weg te  gaan. 

Je mag uit de kracht van zijn geest je leven leiden in liefde en vreugde en in 

verbondenheid met God en de mensen om je heen. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


