
Overdenking zondag 14 maart 
 
De lezing van deze zondag is Johannes 6:1-15,  over de spijziging van vijfduizend mensen aan 
de oever van het meer van Galilea. 
Een prachtig verhaal, dat we -vaak net even anders- ook bij de andere evangelieschrijvers 
tegenkomen en bij Johannes zelfs twee keer.  
Blijkbaar is het een verhaal geweest rondom Jezus dat tot de verbeelding van zijn 
volgelingen sprak. 
Johannes zegt ter inleiding dat het bijna Pesach was, het Joodse Paasfeest, feest van de 
oogst, maar vooral van de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn, op weg naar het 
beloofde land.  
Maar er zitten ook andere verwijzingen naar de Joodse bijbel in, bijvoorbeeld naar een 
wonderbare spijziging door de profeet Elisa, maar je kunt ook denken aan het manna in de 
woestijn, de berg waarop Mozes de Tien Geboden van de HEER ontving of aan de grazige 
weiden van Psalm 23. Kortom, voor de goede verstaander valt er veel te horen of te lezen. 
 
Waar gaat dit verhaal over?  
Wat wil het ons duidelijk maken over Jezus? 
En over onszelf?   
Want dat laatste is zeker niet onbelangrijk.  
Niet voor niets laat de evangelist Jezus van tevoren een vraag aan Filippus stellen: waar 
kunnen we brood kopen voor al deze mensen?   
En ook niet voor niets komt Andreas, een van de andere leerlingen, met een suggestie.  
Want Jezus’  volgelingen moeten iets met het verhaal, met wat Jezus gezegd en gedaan 
heeft.  
Kennelijk wordt er in dit verhaal iets gezegd wat hun de weg wijst, wat dat ook mag zijn.  
Dat is namelijk niet meteen helemaal duidelijk. 
 
Ik vind het prachtig hoe de dichter Willem Barnard in Lied 383 ( Zeven was voldoende, vijf en 
twee….) op dichterlijke wijze laat horen wat hij in dit evangelieverhaal gelezen heeft en 
gezien heeft en waar hij het accent op legt.  
Zeven was voldoende….vijf broden en twee vissen.  
Een ontiegelijk klein beetje om uit te delen, maar wat -in Jezus’ nabijheid en met Gods hulp-  
voldoende blijkt te zijn voor een mensenmenigte.  
 
Wij zijn vaak geneigd om te beginnen met alles wat onmogelijk is: in relaties, in de kerk,  in 
de maatschappij, tussen bevolkingsgroepen en volkeren en we krijgen vaak gelijk. 
Als je niets verwacht, gaat het er ook niet snel iets nieuws gebeuren.   
Er is geloof nodig of idealisme of besef van de noodzaak om ondanks alle bezwaren toch aan 
de slag te gaan.   
Zo heeft Jezus het gedaan en daarmee overtuigde Hij mensen.  
Lang niet iedereen, maar wel genoeg mensen om uiteindelijk zijn woorden en daden bekend 
te maken over de hele wereld.  
Hij heeft zijn leven ervoor overgehad en velen na  Hem eveneens, tot op de dag van 
vandaag. 
 
 



Zeven is voldoende, 
brood en vis,  
Jezus is voldoende  
voor ons allen 
als de kring gesloten is. 
 
Jezus had een visie, een droom, een diepgewortelde hoop en geloof  dat het anders kon in 
de wereld.  
Dat mensen niet elkaars vijanden moeten zijn, maar er ook voor kunnen kiezen om elkaars 
vrienden of familie of  goede buren te zijn.  
Dat mensen niet hoeven te sterven van de honger of aan ziekten of uitbuiting, maar dat 
mensen ook zorg voor elkaar kunnen hebben en aan elkaar iets laten zien van wat God voor 
Hem was: Liefde en Leven. 
Maar daarvoor moet je dan wel gaan zien dat mensen allemaal kinderen van God zijn. 
Dat ze -hoe verschillend ze ook zijn- in één grote kring staan en als het ware elkaars hand 
vasthouden: u, ik, wij als kerk, maar ook de rest van de wereldbevolking. 
Dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om ieder mens te helpen om te 
leven en dat  niet in bittere ellende, maar in een menswaardig bestaan. 
 
In de komende week kunnen we bij de verkiezingen laten horen hoe we in het leven staan. 
Waar we van dromen, op hopen, naar uitkijken, niet alleen voor onszelf, maar ook en vooral 
voor allen die dreigen onder te gaan. 
Misschien is kiezen in deze tijd met alles waar we voor worden geplaatst wel moeilijker dan 
ooit, als het gaat om te beslissen wie we als onze woordvoerders kiezen. 
Ik hoop dat veel mensen durven te kiezen, niet vanuit angst om iets kwijt te raken, maar 
vanuit de overtuiging dat ze willen en kunnen delen met allen die ons nodig hebben in de 
wereldwijde gemeenschap van mensen. 
 
(ds) Ed de Bruin. 
 


