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Zondag 25 juli 2021 

zesde van de zomer 

 
 

Evangelielezing: Johannes 6, 1-15 

 

Lied: ‘O Heer die onze Vader zijt’: lied 836, 1+2+3 

(t. John Greenleaf Whittier, vert. Jan Willem Schulte 

Nordholt, m. Charles Hubert H. Parry) 

 

 

Overweging 

 

Zelf was ik het al bijna vergeten. 

Maar al in het voorjaar lieten we ons leiden door 

dit verhaal. De wonderbare spijziging, zo wordt het 

wel genoemd. 

We hoorden een gedicht van Maria Vasalis: 

‘ik trek me terug en wacht.  

Dit is de tijd die niet verloren gaat:  

iedere minuut zet zich in toekomst om.’ 

En we zaten daar met die vijfduizend in het zachte 

gras. Wachtend. Een wachten in vertrouwen. 

Zittend. Aanliggend, eigenlijk. Zoals vroeger men 

aanlag aan de maaltijd. Een weerloze, kwetsbare 

houding. 

 

Vanmorgen horen we het verhaal opnieuw. Op 

deze ochtend waarop we denken aan twee 

mensen die ons ontvielen. Mart Geelhoed en Nelly 

Clement. Twee bijzonder betrokken mensen in 

onze Eshofgemeente. En waarop we nog enkele 

mensen met naam zullen noemen, degenen die 

zich hebben ingespannen voor goed beeld en 

geluid in de Eshof.  

Mensen die uit ons midden naar voren zijn gestapt. 

Zoals de jongen in het verhaal van Johannes dat 

doet: hij stapt naar voren met zijn vijf broden en 

twee vissen. 

Ik denk aan Mart, die in het beheer van dit 

kerkgebouw en van het archief, in zijn actieve 

betrokkenheid bij de aanschaf van het orgel en nog 

veel meer naar voren is gestapt en zijn schouders 

eronder zette. Aan Nelly, jarenlang op allerlei 

manieren actief betrokken bij andere 

gemeenteleden, begaan met wie het moeilijk had, 

zorgzaam en behulpzaam. Aan Thijmen en 

Coralien, de pioniers in maart vorig jaar met hun 

vondst van een smartphone op een rijdend statief. 

Aan Thijmen, Ad en Jan, bedenkers van het 

geluidsplan. Arjan, het brein achter alle bekabeling 

die voor de talloze verbindingen zorgt. Henry, 

bemiddelaar tussen kerkenraad en college van 

kerkrentmeesters en de bedenkers van geluid en 

beeld. 

 

Zoals zij een stap naar voren deden, zo stapt in het 

verhaal van Johannes een jongen naar voren. Een 

jochie, zegt het Grieks. Hij stelt niet zoveel voor. 

Och, zoals dat ook voor ieder van ons geldt. Als de 

mensen die we zijn. Niet perfect of groot. We 

zullen de geschiedenisboeken niet halen – voor 

wat dát dan waard mag zijn. Maar hij doet het toch 

maar, die jongen: hij stapt naar voren. Johannes is 

de enige die hem noemt. Er wordt wat schamper 

over gedaan: vijf gerstebroden en twee vissen 

heeft hij – ‘maar wat hebben we daaraan voor 

zoveel mensen?’ 

 

Maar Jezus omarmt zijn gulheid. Hoe weinig het 

ook is, door wat er volgt, weten we: die vijf broden 

en twee vissen, die maken een cruciaal verschil. 

Johannes vertelt hoe het in het leven draait om het 

kleine, waar iedereen overheen kijkt. Jezus schat 

dat op waarde. De gulheid van dat jochie; de 

gulheid van wie tijd en expertise, creativiteit en 

aandacht geeft. Ze brengen leven voor velen, 

vertelt het verhaal. Hier roept het ons toe op: tot 

breken en delen, tot het brengen van offers – en 

dit natuurlijk ook bredere betekenis: tot eerlijke 

verdeling van werk en welvaart en bewoonbare 

ruimte. Totdat er brood en liefde is, genoeg voor 

allen. 

 

Hiermee is het verhaal nog niet uit. Als dat wel zo 

was, was het enkel moraliserend geweest. ‘Deel 

wat je hebt met anderen!’ Als dat alles was wat dit 

verhaal zei, hoefden we hier niet te zijn. Dat weten 
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we ook wel zonder de kerkdienst. 

Maar hiermee is het verhaal niet uit. 

Jezus laat iedereen gaan zitten. En hij doet nog 

iets. Hij neemt de gulle gaven, die vijf broden, en 

spreekt het dankgebed uit. ‘Gezegend zijt Gij, Heer 

onze God, die het brood uit de aarde doet 

voortkomen.’ 

Een dankgebed, leven vanuit dankbaarheid – het is 

de basis van alles. Want een mens kan immers niet 

iets volhouden, als het alleen maar is omdat het 

‘moet’. Ook die dankbaarheid zélf houd je niet vol 

als die ‘moet’.  

Waarom doen we iets voor een ander? Omdat we 

dat willen. Omdat we iets willen betekenen voor 

elkaar. Omdat we blij zijn met de kennis die we 

hebben vergaard en daarmee iets voor een ander 

willen doen. En zo zijn er meer motieven te 

bedenken. Compassie; betrokkenheid; de wil tot 

het goede. En allemaal komt het voort uit iets bij 

ons van binnen. Wat is dat? Is dat niet een besef 

gezegend te zijn, en daarom te willen delen wat je 

hebt? Is het niet God zelf? 

 

Het dankgebed is als het ware de verdieping; het 

stilstaan en bezinnen – zelfs al is het maar even. 

Het roept deze gedachten in je naar boven: van 

compassie; van het doen van het goede. Het maakt 

dat je je bewust wordt van het mooie dat er is. Het 

doet er niet toe hoe groot of hoe klein. Ook het 

kleine waar iedereen overheen kijkt, schat Jezus op 

waarde. 

 

En dan is er nog iets moois in dit verhaal. 

Dat zijn die twee vissen. Het leukste element in 

deze vertelling. Letterlijk staat er niet het gewone 

woord voor vis. ‘Opsaria’, staat er. Gedroogde 

visjes – of zo. Je zou het kunnen lezen als ‘toespijs’, 

‘toetje’. 

Want brood, dat was de maaltijd. ‘Brood breken’, 

dat was de gewone uitdrukking voor samen eten. 

Alles wat buiten het brood om wordt toegevoegd: 

vlees, vis, eieren, groente…, het is allemaal extra. 

Iets wat je ‘toe’ krijgt. Ook als er van die extra’s 

meer gegeten wordt dan van het brood. 

 

Wat een mooie manier om naar het eten te kijken! 

Kunnen wij dat ook? Je hebt de basis: aardappels, 

of iets anders met koolhydraten. En alles wat 

daarbij komt, is extra. Toegift. Al dat andere maakt 

de maaltijd tot een feest. Maakt het eten heerlijk. 

Zoals die maaltijd met vis als toespijs, zo is het 

leven bedoeld te zijn: het waard om als gezegend 

te worden gevierd en gedeeld. 

 

Ik denk dat dit essentieel geweest is voor Jezus. 

Waar mensen het leven amper volhouden, is hij 

helend aanwezig. Waar scepsis en vertwijfeling 

overheersen, laat hij zien hoe het kleine en geringe 

waarde heeft en alles veranderen kan. Hij maakt 

een feest van het leven. En nodigt ons zodoende 

uit dat ook te doen. Puttend uit een ‘extra’, een 

overvloed aan liefde die hij ervaart bij God. 

 

Laten we daarom Mart en Nelly gedenken met 

vreugde – vanuit een dankgebed voor wie zij 

waren en voor het extra dat zij hebben gebracht. 

En laten we de werkers aan beeld en geluid 

toejuichen, met dankbaarheid voor het extra dat zij 

hebben bewerkt. Extra, ‘toespijs’, die de 

kerkdiensten tot een groter feest maakt – en die 

daarmee zo broodnodig is.   

Leve de extra’s! 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Leg Heer uw stille dauw van rust’: lied 836, 

4+5 

 


