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Wil je nog meer?
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Johannes 6:1-15

WELK VERHAAL LEZEN WE?

Er zijn meer dan vijfduizend mensen
bij Jezus. Jezus vraagt aan een van
zijn leerlingen waar ze eten vandaan
kunnen halen voor al die mensen. Er
is een jongen met vijf broden en twee
vissen. Als Jezus daarvan deelt, blijkt
er meer dan genoeg voor iedereen. Er
blijven zelfs nog twaalf manden over.

Het Meer van Tiberias
Het verhaal speelt zich af aan het Meer van
Galilea, ‘ook wel het Meer van Tiberias
genoemd’, zo zegt het Evangelie erbij. Hoe
komt het dat dat meer twee namen heeft?
Van oudsher heette het het Meer van Galilea.
Maar koning Herodes had vlakbij dat meer
een stad gesticht, die als eerbetoon aan de
Romeinse keizer ‘Tiberias’ genoemd werd.
Zeker onder niet-joodse mensen stond het
meer vanaf dat moment ook wel bekend
als ‘Meer van Tiberias’. Dat de evangelist
Johannes deze naam ook noemt, wijst erop
dat Johannes ook niet-joodse lezers op het
oog had met zijn boek.

Op de berg
Het verhaal over de
broodvermenigvuldiging staat in alle vier
de evangeliën. Opvallend aan de versie
van Johannes is dat Jezus op een berg
zit en dat hij meteen bij het zien van de
mensenmenigte over het eten begint (al
op het moment dat ze eraan komen).
Een berg kan in de Bijbel de plek zijn
waar je letterlijk en figuurlijk iets dichter
bij de hemel bent. De profeet Jesaja
schreef dat de Heer ooit een feestmaal
zou aanrichten op de berg Sion (Jesaja
25). Voor de vijfduizend die in dit verhaal
brood en vis ontvangen, wordt iets van
dat visioen werkelijkheid.

Filippus
Jezus vraagt aan Filippus waar ze brood
kunnen kopen voor alle mensen. Dat

hij dat juist aan Filippus vraagt, zou
te maken kunnen hebben met het feit
dat Filippus de omgeving goed kende:
Volgens Johannes 1:45 kwam Filippus uit
Betsaïda, in diezelfde streek. Dat gold
trouwens ook voor Andreas en Petrus, de
andere twee leerlingen die in dit verhaal
bij name genoemd worden.
Filippus probeert het even snel in te
schatten: Zelfs tweehonderd denarie zou
nog niet genoeg zijn om iedereen een
klein stukje brood te geven. Terwijl dat
toch een enorm bedrag is! Een denarie is
het dagloon van een arbeider.

Twaalf manden
Maar daarmee is het wonder nog niet
voorbij. Want als al die duizenden
mensen gegeten hebben, is er nog
ontzettend veel over: twaalf manden om
precies te zijn. Zou het toeval zijn dat
dat er precies evenveel zijn als het aantal
leerlingen dat Jezus heeft? Misschien
is het een uitnodiging: Wat Jezus hier
gedaan heeft, mogen zijn leerlingen gaan
voortzetten. Voor elke leerling is er nog
een mand vol brood om verder uit te
delen.

Tip voor samen vieren
Wat hebben we?
Dan komt Andreas zich ermee bemoeien.
Hij vertelt dat er wel een jongen is met
vijf broden en twee vissen – ‘maar wat
hebben we daaraan?’ voegt hij er zelf aan
toe. En precies daar begint het wonder. In
dit verhaal lopen mensen tegen grenzen
aan; grenzen van wat ze hebben en wat ze
kunnen. Maar waar mensen ophouden bij
hun grenzen, daar gaat Jezus verder. Jezus
zegt dat iedereen mag gaan zitten in het
gras. Het is tijd voor Psalm 23: grazige
weiden, waar God jou aan tafel nodigt.

Wonder
Wat daarna gebeurt, is een regelrecht
wonder. Het is belangrijk om je dat te
realiseren als je dit verhaal gaat vertellen.
Heel vaak wordt bij dit verhaal verteld dat
het zo fijn is dat er gedeeld wordt - samen
delen zou dan het centrale thema zijn.
Maar het verhaal gaat veel verder dan
eerlijk delen. Want hoe goed je ook deelt:
vijf broden en twee vissen zijn nooit
genoeg voor vijfduizend mensen.
Dit verhaal gaat dan ook niet alleen over
samen delen, maar vooral over ontvangen.
Het wonder dat de vijfduizend mensen hier
ervaren, is dat ze kunnen gaan zitten en hun
hand ophouden. God zorgt voor de rest.

Het verhaal kan een prachtige aanleiding
zijn voor een viering in de gemeente,
zeker als niet de hele gemeente in de kerk
kan komen.
Vier op deze zondag in de kerk een
maaltijd. Misschien niet zozeer een
avondmaal ter nagedachtenis aan de
laatste maaltijd, maar een agapè-maaltijd:
een vriendschapsmaal waar het brood
gebroken wordt. Doe dit in de kerkzaal,
waarbij de gemeente online meekijkt. Zet
daarbij twaalf manden voorin de kerk, die
na afloop door ouderlingen, diakenen
en andere tafeldienaren rondgebracht
worden in de gemeente. Bij ieder
huishouden kan dan een stukje brood
worden uitgedeeld, zodat iedereen thuis
de viering kan vervolgen!

Het slot van het verhaal
Het is een vrolijk verhaal, waarin een
groot wonder gebeurt; maar tegelijk ook
een verhaal dat verstild eindigt. Jezus
voorziet dat mensen hem willen dwingen
om koning te worden; daarom trekt hij
zich alleen terug op de berg. Het visioen
van Jesaja is even werkelijkheid geworden,
maar het kan niet blijven duren. Op weg
naar Pasen staan we ook daarbij stil.
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Kindermoment in de dienst
Neem een met (verpakte) koekjes gevulde
trommel mee. Vraag wie er zin heeft in
een koekje. Ga erheen, doe de trommel
open en zeg: ‘Eentje hè?!’ Doe dan de
trommel weer dicht, ga naar een volgende
en herhaal dit proces. Neem zelf ook een
koekje, doe de trommel weer dicht, zet
hem weg en eet het koekje rustig op. ‘Dat
was lekker!’
Dit wordt typisch Nederlands genoemd: er
komt bezoek, de koektrommel gaat open,
iedereen mag een koekje en dan gaat de
trommel weer dicht. Wie in de gemeente
herkent dit?
Er zijn ook vast gezinnen waar dit anders
gaat. In veel culturen is dit ook vaak
echt anders. Geef een paar mensen de
gelegenheid om hierover te vertellen.
Kunnen ze ook iets zeggen over waarom
er zo rijkelijk met eten wordt gedeeld als
er bezoek is?
Vandaag horen we een wonderlijk verhaal.
Waarin Jezus eten deelt totdat iedereen
meer dan genoeg heeft. Eigenlijk werkt
dit zo bij Jezus. Hij doet de ‘koektrommel’
open en iedereen mag pakken. Niet een,
maar zo veel als je wilt. Wil je nog meer?

Werkblad en tips

o

Het tijdschrift Kleur in de Kerk biedt
werkbladen bij de verhalen in Kind
op Zondag. Vijfduizend mensen
worden gevoed. Jezus geeft voedsel in
overvloed. Op de kleur- en zoekplaat voor
de jonge kinderen zien we de vele mensen,
nog voordat Jezus gedeeld heeft. Er zijn
5 broden en 2 vissen in de menigte. Wie
kan ze vinden? Met het andere werkblad
spelen de kinderen een spel waarin brood
en vis gedeeld wordt en er meer dan
genoeg overblijft.

Gebed
Goede God,
We danken U voor alles wat U geeft.
Voor alles wat we nodig hebben
en dat beetje veel extra.
We danken U dat we kunnen praten
en samen kunnen lachen.
Dat we kunnen luisteren naar elkaar.
Dank U dat we dingen denken en bedenken
dat we elkaar kunnen helpen en toosten.
God, de wereld ligt voor ons open
door alles wat U geeft.
Wat we nodig hebben
en dat beetje veel extra.
Amen

Lezen en Zingen

Zesde zondag van de zomer
Jaar A
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Lezing uit het Oude Testament

Jesaja 63:7-14

Antwoordpsalm

114

Epistellezing

Efeziërs 3:14-21

Lezing uit het Evangelie

Marcus 6:45-52

Alternatief leesrooster

Deuteronomium 8:1-6
Filippenzen 4:10-20
Johannes 6:1-15
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