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2 Koningen 4 : 42 - 44 en Marcus 8 : 1 - 21 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

Brood. Telkens in de Bijbel is dit een teken, brood is brood-nodig. Brood is 

nodig om te leven. Dat zien we bijvoorbeeld in het verhaal van Jozef en 

zijn broers, als er honger is in Israel komen de broers naar Egypte om 

brood te halen, en Jozef heeft zich daar inmiddels opgewerkt tot degene 

die het brood verdeelt. Ook later in het verhaal van Ruth en haar 

schoonmoeder horen we van honger, van gebrek aan brood en in het 

broodhuis Bethlehem eindigt dit verhaal met twee vrouwen die opeens 

weer een toekomst hebben. 

Brood is nodig. In een benarde tijd is het dan ook een krachtig teken van 

toekomst: van Gods nabijheid en voortdurende zorg. Op het moment dat 

alles tegenzit, zoals bij Elisa in tijden van honger en een koning die niet 

van God wil weten, maar ook op andere momenten door de tijd heen, is 

brood telkens weer een teken van dat God niet loslaat wat hij begonnen is 

met mensen, met deze wereld, dat God ons niet in de steek laat. Brood is 

een teken van Gods zorg, telkens weer door de tijden heen. 

Een gelovig mens uit een plaats waar we de naam van de afgod van die 

tijd in terughoren brengt het eerste van de oogst naar Elisa. Eigenlijk ging 

je met die gave naar de tempel in Jeruzalem maar door het uiteenvallen 

van het rijk in Israël en Juda is dat lastig, de man zal gedacht hebben dat 

gang naar deze godsman een goed alternatief was. 
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In Israel zijn 2 oogsten, de gersteoogst en daarna de tarweoogst. Deze 

man komt met de verwerkte opbrengst van de eerste oogst, met 

gerstebroden en met een zakje tarwe bij Elisa. En Elisa laat het uitdelen 

en er blijkt genoeg voor iedereen. Als hij wordt tegengesproken dat het 

niet genoeg zal zijn gebruikt hij de formulering die profeten steeds in de 

mond namen bij iets wat direct van God komt, zo benadrukt Elisa dat God 

zelf hier aan het werk is. Ook klinkt op deze manier voor de derde keer 

dat ze zullen eten en voldoende zullen hebben, zelfs over zullen houden. 

Voor ons lijkt dit op broodvermenigvuldigingen van Jezus, de meeste 

mensen die deze dienst volgen hebben dat verhaal van Jezus vast wel 

eens gehoord, dit verhaal van Elisa is voor ons veel onbekender. Misschien 

aardig om te bedenken dat dit voor de mensen rondom Jezus natuurlijk 

precies andersom was. Voor hen leek wat Jezus deed natuurlijk juist op dit 

verhaal van Elisa. 

God is erbij, wat er ook gebeurt, al zit alles ook tegen: God is er bij. 

Ook bij Marcus draaien de verhalen om brood, de lezing vandaag kent 3 

gedeeltes: het voeden van velen met de 7 broden, de vraag om een teken 

en een gesprek met de leerlingen over brood waarin de beide verhalen 

van mensen die gevoed worden klinken. 

Het gaat om een teken, het gaat erom dat iets duidelijk moet worden, 

uitgelegd moet worden, dat korte verblijf in Dalmanuta legt daar de vinger 

bij. Want wat verwachten we precies? Wanneer is iets een teken, een 

teken van boven? 
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Die vraag stellen de Farizeëen, in hun geval geen oprechte vraag en het 

komt ook niet tot een gesprek maar toch vertelt Marcus ons er wel van, 

juist omdat de vraag wel belangrijk is. 

Wanneer is iets een teken? Een teken uit de hemel. Wanneer zien we, 

bemerken we iets van Gods aanwezigheid, iets van Gods betrokkenheid 

bij onszelf, bij deze wereld. 

Jezus laat telkens in zijn leven zien hoe God betrokken is, maar de 

Farizeëen willen het niet zien en daarom zien ze het ook niet. Zelfs de 

leerlingen blijken het lastig te vinden het te zien.  

Wat zijn nu momenten dat jij weet, dat u merkt, dat ik voel: God is er bij, 

God laat ons niet los, laat ons niet alleen? Rondkijkend in de wereld is het 

soms best moeilijk om dat te ervaren, dat te blijven geloven. We komen 

net een beetje uit onze schulp na tijden enkel van Corona gehoord te 

hebben en het gaat nog weer slechter met het klimaat dan we al dachten 

en als we luisteren naar alle berichten uit Afghanistan zouden we ons 

soms maar het liefste afsluiten voor het nieuws. Is er wel een God die om 

mensen geeft, is er wel een God die om de wereld geeft?  

 

Is er wel reden om te blijven geloven, te blijven hopen, is er wel goedheid 

te vinden? 

Die vragen kunnen ons verlammen, die vragen kunnen ons somber 

maken. Maar tegen al die ellende komen we hier samen en slaan de bijbel 
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open, hier klinken de verhalen, verhalen van nabijheid, verhalen van zorg, 

verhalen van aandacht. Zorg en aandacht voor het hele grote, maar net 

zozeer om het kleine, het kwetsbare, het breekbare. 

 

Jezus is met zijn leerlingen onderweg, en heel veel mensen volgen hem, 

ze hebben niets meer te eten. Dat klinkt heel bekend allemaal, en 

inderdaad: in het 6e hoofdstuk van Marcus staat precies zo’n zelfde 

verhaal… of nee, toch niet helemaal precies. Als we daarover nadenken is 

dat best vreemd. Juist de evangelist Marcus vertelt zijn goede boodschap 

over Jezus, over zijn leven, zijn boodschap, zijn genezingen. Heel kort en 

bondig, er staat geen woord te veel. En nu lijkt het of hij een verhaal 

helemaal opnieuw vertelt. Dat is wel heel vreemd als we kijken naar de 

rest van zijn evangelie en alles wat we daarvan weten. 

 

Wat kan dat nou zijn? We kennen allemaal wel de plaatjes van zoek de 

verschillen. Twee plaatjes naast elkaar waarin we dan de verschillen 

zoeken, een vlaggetje in een andere kleur, een extra wolkje in de lucht, u 

kent ze wel. Daar doet dit aan denken. en anders dan bij het wolkje of het 

vlaggetje weten we ook, juist omdat Marcus zijn verhaal altijd zo compact 

en exact vertelt, dat die verschillen dus niet toevallig zullen zijn maar heel 

bewust. 

Zoek de verschillen dus, maar hier met het doel om de betekenis naar 

voren te halen. 
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In het eerste verhaal gaat het om allerlei mensen uit de omgeving, Jezus 

krijgt medelijden want ze zijn als schapen zonder herder, er is bovendien 

sprake van een woesternij. En in al die woorden klinkt mee hoe het gaat 

om mensen uit het volk Israel, van oudsher wordt daar het beeld van 

schapen voor gebruikt en in de woesternij klinkt de woestijn mee waar ze 

doorheen moesten vanuit Egypte naar het beloofde land. In ons verhaal 

vandaag staat hoe de mensen al drie dagen bij hen zijn en dat sommigen 

van ver zijn gekomen. Hierin horen we juist van mensen uit de 

volkerenwereld, de drie dagen wijzen alvast vooruit naar het sterven en 

de opstanding van Jezus, het zijn mensen overal vandaan die Jezus willen 

volgen. 

Ook opvallend zijn de verschillen in getallen, 5 broden en 2 vissen en hier 

7 broden en een paar vissen, er staat geen precies getal. En wat er 

overschiet verschilt ook 12 manden na het voeden van 5000 mensen en 7 

manden na het voeden van 4000 mensen. 

Het getal 5 en dus ook 5000 wijst vaak op Israel, vanwege de 5 boeken 

van Mozes, de Thora, de eerste 5 boeken van de bijbel, die een soort 

leidraad geven hoe te leven. Ook 12 wijst op Israel met de 12 stammen. 

Het getal 7 staat voor volheid en 4 en dus ook 4000 wijst op de 4 

windstreken en daarmee op de volkerenwereld. 
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Met de leerlingen zittend in de boot wordt die gedachte afgemaakt: Er zijn 

mensen uit Israel en mensen uit de volkerenwereld en Jezus is het brood. 

Het brood voor allen. Het ene brood. 

Daar begint het van nu af steeds, bij het ene brood, de mens die zichzelf 

als brood weggeeft. Jezus die zichzelf uitdeelt, weggeeft zodat er 

voldoende is voor iedereen. 

Hier in Nederland kent bijna niemand de directe zorg om brood, dat zit 

wel goed. Maar onder de vraag naar brood gaat het in de Bijbel altijd over 

vertrouwen, vertrouwen op Gods nabijheid. En die vraag herkennen we 

denk ik wel allemaal. Kunnen wij, durven wij vertrouwen. Vertrouwen op 

God, vertrouwen op Jezus, op zijn Geest die nog steeds werkt in de 

wereld? 

Soms willen we dat niet, soms kunnen we dat niet, niet merken niet 

voelen omdat er te veel aan de hand is, te veel ruis, te veel stoorzenders, 

te veel pijn en verdriet. 

Op heel veel plekken in de bijbel komt de vraag naar voedsel naar voren. 

Ook in ons bidden: geef ons heden ons dagelijks brood. En telkens bij die 

vraag en bij die bede gaat het om vertrouwen. Is er genoeg brood voor 

alle dagen van de week? Het gaat om vertrouwen: is er wel genoeg? Elisa 

deelt het brood, er is voldoende. 

Ook de Farizeeën vertrouwen het niet. Die Jezus doet wel allerlei 

wonderen en tekenen, maar waar komt hij nu eigenlijk vandaan en waar 

gaat dat allemaal naartoe? Ze verlangen een teken uit de hemel. Maar wat 
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verlang je dan precies? Het is een absurde vraag, want als je het niet wilt 

zien, dat wat Jezus doet van God is… hoe wil je dat dan bewezen krijgen? 

Jezus geneest, vertelt, leert, voedt de schare, wat verlangen ze nog? 

 

Hier klinken elke week verhalen van vertrouwen, verhalen van hoop, 

verhalen van God die niet loslaat. Hier zingen we Gods lof en ook als we 

zelf niet bij machte zijn te zingen, te bidden, te geloven zijn er mensen 

rondom ons, mensen die zingen, bidden en geloven. We kunnen weer 

samenkomen, we kunnen elkaar weer opzoeken, we kunnen samen 

zoeken naar waar we iets van Gods nabijheid herkennen in onze wereld. 

En samen opnieuw leren zien, misschien wel met de ogen van een kind. 

Hier zoeken we ruimte, hier zoeken we licht. Dat wij durven vertrouwen 

op Gods liefde en genade. 

amen 

 

 

 


