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Soms ben je, als je naar het nieuws kijkt, zo gefocust op slecht nieuws, dat áls het 

journaal positief nieuws brengt, dat niet eens goed doordringt. Dat gebeurde mij een 

tijdje terug. Het ging over de vluchtelingen die met boten bij de haven van Palermo 

binnen kwamen. Het journaal zoomde in op de fotograaf die- nadat de boot aangemeerd 

was- van alle vluchtelingen een foto maakte. Maar hij kon pas aan boord als de 

burgemeester klaar was. Wat deed de burgemeester op die boot?  

 

Elke keer als er een boot met vluchtelingen aankomt gaat hij erheen om iedereen 

persoonlijk welkom te heten. Ja, hij is blij met elke vluchteling die in Palermo voet aan 

wal zet. Een burgemeester, begaan, bewogen met deze bootvluchtelingen. Leolucca 

Orlando -zo heet hij - moedigt ze aan om een nieuwe toekomst te beginnen. “Migranten 

zijn mensen, onze broeders en zusters." zo zegt hij. Allemaal, economische vluchteling of 

niet. Dat kan niet, denk je dan, die man zal snel een ander baan moeten zoeken. Hier 

zullen de inwoners niet blij van worden. En wat werd er gezegd: de burgemeester werd 

gesteund door de bevolking, hij was net voor de 5e keer herkozen.  

Kan dit? Is dit wel realistisch? We hebben onze vragen en opmerkingen al klaar.   

 

Maar aan deze houding van de burgemeester moest ik wel denken bij het lezen van de 

reactie van Jezus in het verhaal dat we net hoorden. Als Jezus al die mensen ziet op de 

plek waar ze even tot rust wilde komen, heeft Jezus het met de mensen te doen: hij 

raakt 'bewogen', vol medelijden, en gaat naar ze toe. Want bewogen, begaan zijn vraagt 

om een beweging .. naar de ander toe. Zoals die burgemeester naar iedere nieuwe 

vluchteling toe gaat.  

 

Jezus en de leerlingen zochten niet voor niets een rustige plek. Jezus heeft net te horen 

gekregen dat zijn neef Johannes de doper onthoofd is door Herodus. Johannes is de dupe 

geworden van een wereld van grootdoenerij en zelfzucht, een wereld waar mensen een 

ander dood kunnen wensen, gewoon omdat het jou beter uitkomt.  Jezus heeft behoefte 

aan rust, even weg van deze idiote wereld, even weg van al die mensen.  

 

Maar in plaats van de rust te vinden, staan daar dezelfde mensen hem weer op te 

wachten; hoe raar kan het lopen. Niets rust, niet even bijkomen. Deze mensen willen 

aandacht van Jezus. En Jezus?  

Hij raakt ‘bewogen’, heeft het met ze te doen, gaat naar ze toe en geeft ze aandacht.  

Matteüs schrijft dan: ‘hij genas de zieken’. Eigenlijk bijzonder want in het evangelie van 

Markus – dat bijna woordelijk hetzelfde is en Mattheus waarschijnlijk gebruikte – staat 

dat Jezus de mensen onderwijst. De weg wijzen. Het is alsof Matteüs dit wil versterken: 

niet alleen de weg wijzen maar ook de mensen weer op de been helpen, oprichten, de 

mogelijkheid geven hun leven te leven. Matteüs maakt dit heel visueel: de mensen 

kunnen letterlijk weer verder. 

Zoals in Palermo de bootvluchtelingen weer nieuwe kansen krijgen.  

 

Maar ook de leerlingen zijn bewogen met deze mensen. Op hun manier.  Ze denken aan 

de lange weg die deze mensen gelopen hebben en ook straks weer terug moeten. … 

Het wordt al laat en ze wijzen Jezus erop: ‘Laat de mensen teruggaan, dan kunnen ze 

eten kopen voor zichzelf in de dorpen’.  

Als de mensen op hun eigen benen kunnen staan, laten ze dan ook de 

verantwoordelijkheid pakken om voor zich zelf te zorgen. Niet waar? 



Niet waar! Jezus denkt daar blijkbaar er anders over. Zijn bewogenheid, zijn zorg voor 

deze mensen is nog niet afgelopen. Ze hoeven niet weg, nog niet, Jezus reactie is kort: 

geven jullie ze maar te eten!   

 

De leerlingen reageren op een manier die we wel herkennen, denk ik, Wij? We hebben 

niets? Kijk maar 5 broden 2 vissen. Dat is niets voor zoveel mensen!!  

Hoe kan je mensen met dit beetje brood voeden? De leerlingen zien vooral wat ze níet 

hebben.   

 

Matteüs schrijft dit verhaal voor veel Joodse Christenen, Zijn lezers zijn bekend met de 

verhalen van het volk Israël door de woestijn. Ze kennen dus het verhaal van het manna, 

het brood uit de hemel. We lazen net hoe de profeet  Nehemia de verhalen levend houdt.  

En ze kennen het verhaal van de profeet Elisa die honderd profeten te eten gaf met een 

paar broden. En er was over. 

 

Brood is niet zomaar eten, brood betekent leven, toekomst. 

 

Jezus neemt het brood dat er is, kijkt omhoog, spreekt een zegengebed uit, breekt het 

en geeft het de leerlingen.  

Jezus vraagt een zegen over het eten, zodat het ten goede komt, vermeerdert. 

Maar als je hier stopt , mis je -denk ik- het wonder. 

Want het brood wordt niet voor niets gebroken, brood moet je breken voordat je het 

kunt delen, en dat delen is niet een eenmalig gebeuren: Jezus geeft het aan de leerlingen 

om uit te delen. De leerlingen geven het om door te geven, zij geven het door en zij 

geven het weer door… 

 

In dat delen en doorgeven zit volgens mij het wonder, als het brood niet gedeeld en 

doorgegeven wordt kan het niet verder. Het wonder ligt dus in de handen van de 

leerlingen en in de handen van de mensen. Het wonder ligt in de handen van de 

doorgevers. 

 

Zoals ook dit verhaal dat bijna 2000 jaar geleden opgeschreven is om doorverteld te 

worden, tot op vandaag, tot op morgen. 

Het wonder voltrekt zich niet alleen ónder onze ogen en onze handen, maar ook dóór 

onze ogen en onze handen. 

 

Er blijven 12 manden over, gezegende overvloed, genoeg voor 12 stammen, genoeg voor 

het hele volk Israël, in alle uithoeken. Het moet alleen nog uitgedeeld worden. 

Dan stuurt Jezus de discipelen de boot weer in en de mensen naar huis, verzadigd en 

wel. Wat er niet staat is wat er met die twaalf manden gezegende overvloed gebeurde.  

 

Belangrijker is –denk ik- de vraag wat wij met onze overvloed doen. Dan kun je denken 

aan materiele overvloed maar veel spannender vind ik de vraag wat we met de niet 

materiele overvloed doen.  

Dan komen we weer terug bij de bewogenheid van Jezus waardoor 5000 mensen weer 

verder konden gevoed en wel.  

Dan komen we weer terug bij de bewogenheid van de burgemeester van Palermo, 

waardoor duizenden vluchtelingen weer nieuwe kansen krijgen.  

Dan komen we bij ons zelf: Hoeveel bewogenheid, hoeveel aandacht geven wij door? 

Amen 


