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Meditatie Ekklesia Tilburg    14-03-2021
 

Meditatie geschreven door Miranda Vroon- Van Vugt 
 
4e zondag van de veertigdagentijd

 
Steken we het licht van Pasen aan, om aan het begin van de viering voor ogen
te houden waarnaar we in deze tijd op weg zijn. 
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Welkom jij die hier eventjes tot rust wil komen. 
Welkom jij met je twijfels en je vragen. 
Welkom wij allemaal, met ons verhaal, met onze verwachtingen en onze
dromen. Vandaag horen wij in het evangelie 
hoe Jezus de mensen heeft uitgedaagd 
om te doen wat ondenkbaar leek: 
breken en delen van het weinige dat voorhanden is  
en toch overvloed overhouden.  
In de mate dat wij deze oproep niet beantwoord hebben, 
dat we ons al te gemakkelijk  
bij het onvermijdelijke hebben neergelegd,  
vragen we om vergeving. 
  
Gebed 
God, onze aarde, uw schepping 
brengt voldoende op 
opdat iedereen zou kunnen leven. 
Vergeef ons als we niet delen van onze overvloed, 
zodat anderen daardoor tekort hebben. 
Christus, in de broodvermenigvuldiging toont Gij ons 
uw grenzeloze goedheid voor de mensen. 
Vergeef ons als wij geen aandacht hebben voor de nood van zovelen 
en hen aan hun lot overlaten. 
Voor deze en andere momenten waarop wij tekort schoten  
vragen wij u en elkaar om vergeving.  
Amen. 
  
Lied: Hoort en ziet 
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Hoort en ziet het levend woord. 
Met het hart wordt hij gehoord. 
Ziet de mens en zegt hem voort. 
  
Mensenzoon die dienen kwam,  
’t lot der slaven op zich nam, 
Afgeslacht werd als een lam. 
  
Die de naam heeft eens voorgoed, 
dat hij leeft en liefde doet, 
brood dat deze wereld voedt. 
  
Eerste letter van de taal 
licht waarin ik ademhaal 
toekomst eenmaal andermaal – 
  
die ons kent van zo dichtbij 
een uit onze kring is hij, 
een van ons bezingen wij. 
  
Lezing: Johannes 6,1.4-15 
Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het
Meer van Tiberias genoemd). Het was kort voor het Joodse pesachfeest. 
Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam,
vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten
te geven?’ Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al
wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou
niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’ Een van de
leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ‘Er is hier wel een jongen
met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo
veel mensen?’ Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en
ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden,
sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten.
Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had zei
hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er
niets verloren gaat.’ Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat
overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. Toen de
mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de
profeet zijn die in de wereld zou komen.’ Jezus begreep dat ze hem wilden
dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom
trok hij zich terug op de berg, alleen. 
  
Overweging 
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Delen is vermenigvuldigen. Dat lijkt een tegenstelling. En als we erover lezen in
de Bijbel zeggen we: het is een wonder. Maar toch zien we het om ons heen
gebeuren. We hebben allemaal wel eens gedeeld van onze overvloed. En
daarmee kunnen we veel mensen helpen. Wat begon met kringloopwinkels en
Marktplaats is de laatste jaren nog verder uitgebreid. Via handige online-
platforms kun je op een slimme manier klus- of tuingereedschap of
kampeerspullen delen met mensen in je buurt. Via weggeefhoeken op
Facebook geven mensen overbodige spullen weg. In grote steden delen
mensen soms online een auto. Er zijn netwerken zoals airbnb die het mogelijk
maken om over de hele wereld bij een ander een nachtje op de bank te slapen.
Of in de woning. En als je mazzel hebt vind je iemand om de hoek die zijn
kookkunsten graag deelt met de ander en bij wie je een maaltijd kunt afhalen.
Het mes snijdt bij dit soort dingen aan meerdere kanten. Het is duurzaam en
verbindt mensen op nieuwe manieren aan elkaar. Delen is vermenigvuldigen. 
Jezus leert het zijn leerlingen aan de oever van het meer van Galilea. Zij zijn
daar te midden van duizenden anderen mensen. Jezus praat met de mensen
en vraagt hen wat ze nodig hebben. Hij geneest de zieken onder hen, drijft
demonen uit en vertelt al deze mensen over een nieuwe manier van leven: het
koninkrijk van God. 
  
En dan stelt Jezus een vraag aan Filippus: waar kunnen we brood kopen om
deze mensen te eten te geven? We zien bij Jezus’ leerlingen twee reacties: die
van Filippus en die van Andreas. Filippus denkt vooral in onmogelijkheden. In
wat hij zegt zijn het vooral twee woorden die leidend zijn: niet
voldoende… Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen
een klein stukje brood te geven. Het is niet dat Filippus een slecht mens is of
zo. Hij ziet ook al die mensen wel en ziet wat ze nodig hebben. Hij zou er best
iets aan willen doen. Maar hij hanteert vooral de rekenmachine, is van de
cijfers. En het sommetje is dan al gauw gemaakt. Wat hier nodig is aan geld
hebben we niet in huis. Geen beginnen aan. Dweilen met de kraan open. Een
druppel op een gloeiende plaat. Heeft geen zin. Maar wie het leven vooral
uitdrukt in cijfers, statistieken en grafieken loopt alle kans ruimte te verliezen
voor de verrassing, voor het wonder. 
  
En dan is er ook die andere leerling, Andreas. Ook hij is overweldigd door de
grootte van de nood. En hij heeft ook niet meteen de hele oplossing
voorhanden. Maar, anders dan Filippus, denkt hij niet in onmogelijkheden maar
is hij op zoek naar stukjes van de oplossing. Andreas kan denken in kleine
stapjes, en brengt dat kleine beetje dat er wel is ook in: Er is hier wel een
jongen met vijf gerstebroden en twee vissen. Tja, het is misschien wel te klein,
te onbeduidend, vandaar dat hij eraan toevoegt: maar wat hebben wij daaraan
voor zoveel mensen? 
Andreas gaat wat verder dan Filippus. Maar beiden zijn toch vooral overweldigd
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door de grootte van de nood.  
  
De derde reactie is die van die jongen zelf. Van wie Andreas zegt: Er is hier wel
een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen.. 
Dat deze jongen delen wil is al heel bijzonder. En hij had ervoor kunnen kiezen
om ze zelf te houden, of te delen met de mensen om hem heen. Maar iets in
hem maakt dat hij zijn vijf broden en twee vissen in Jezus handen legt. Mooi
om te zien hoe Jezus op dit kleine gebaar reageert. Een onbeduidend jongetje,
waar je zo overheen zou kijken met bij zich vijf armzalige gerstebroden. Dat
was de goedkoopste broodsoort. Het brood van de armen. Vijf gerstebroden en
twee gedroogde visjes. Jezus had kunnen zeggen: tja, dat is inderdaad niet
veel soeps, jochie. Daar gaan we de oorlog niet mee winnen. Ga maar even
opzij, laat mij maar even fiksen. Hij had het ventje terzijde kunnen schuiven
zoals volwassenen in het Oude Oosten dat doorgaans deden. Ga jij maar weer
naar je moeder, dit is meer iets voor de grote mensen. En hij had vast met een
machtig koninklijk gebaar terplekke brood uit de hemel kunnen laten regenen.
Zoals ooit eerder gebeurde bij het manna in de woestijn. 
  
Maar dat is niet wat er gebeurt hier. We lezen dit: Jezus nam de broden, sprak
het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er
zaten. Marcus, Matteüs en Lucas beschrijven dit moment nog wat preciezer: hij
nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het
zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de
menigte uit te delen. Ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er
waren. Jezus maakt gebruik van wat er voor handen is. Hij neemt dat, zegent
het, breekt het en geeft het terug. Hij deelt het niet zelf uit maar schakelt
nadrukkelijk zijn leerlingen in. Zodat zij Jezus handen en voeten zijn. De
mensen daar aan de oever van het meer van Galilea hebben die avond Jezus
vooral ontmoet, gezien, geproefd in de gestalte van de leerlingen die door de
menigte heen trokken en royaal uitdeelden. Honger stilden met brood en vis, in
Jezus’ naam. 
  
Het begon allemaal met dat ene jongetje dat zijn schamele bezit legde in de
hand van Jezus. Door specifiek het aantal te vermelden van vijf broden en twee
vissen herinnert de evangelist zijn lezers aan de vijf boeken van Mozes en de
twee tafels van de wet. Dat het juist gerstebrood is wat het ventje bij zich heeft
herinnert aan de profeet Elisa die juist ook met wat simpele gerstebroden
honderd profeten te eten gaf in overvloed.  
  
Als Jezus de vijf broden neemt en de twee visjes lezen we bij de andere
evangelisten: hij nam, keek omhoog, sprak het zegengebed uit, brak en
gaf. Het zijn precies deze handelingen die later zullen terugkeren bij het laatste
avondmaal. Deze wonderlijke vermenigvuldiging van brood en vis wordt door
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Johannes nadrukkelijk een teken genoemd. Een teken dat heen wijst naar deze
man zelf, die zichzelf zal laten nemen, breken en geven als het brood van het
leven. 
  
Dit hele machtige gebeuren begint bij een jongetje met een broodtrommeltje
dat bereid is om dat kleine beetje dat hij heeft door Jezus te laten nemen,
zegenen en breken. En door die beslissing om het aan Jezus te geven maakt
hij het verschil in het leven van velen.  
Jezus brengt ons in situaties en ontmoetingen waarin er iets van u, van jou, van
mij wordt gevraagd. En als ik bedenk wat ik allemaal niet heb en niet kan, zegt
Jezus tegen jou en mij: Ik vraag je niet wat je allemaal niet kan en niet hebt. Hij
stelt ons die ene vraag die Marcus bij dit verhaal stelt: hoeveel hebben jullie
wel, ga eens kijken. Wat heb je wel? Geef dat nu maar aan mij. Dan kan ik er
iets heel moois mee doen. Wat jij wilt delen, dat zal ik vermenigvuldigen. 
  
Voorbede   O Lord hear my prayer 
 
God, hoor naar onze gebeden,  
uitgesproken in de stilte van ons hart.  
Amen. 
 
Onze Vader 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schuld 
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. 
En leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen. 
  
Zegen 
De jongen met vijf broden en twee vissen 
is onsterfelijk geworden. 
Hij had ze bij zich, gewoon voor zichzelf, 
genoeg voor even, te weinig voor vijfduizend. 
Zijn brood en vis vormen de aanzet 
voor een geweldig wonder: 
het wonder van het delen met elkaar. 
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Daardoor wordt een tipje van de sluier opgelicht 
van het Koninkrijk van God. 
Even wordt er iets zichtbaar 
van de wereld zoals door God bedoeld. 
Daarvoor zijn vijf broden en twee vissen voldoende. 
Want waar leven wordt gedeeld, 
daar ontstaat er overvloed; 
daar veranderen de dimensies van het leven. 
Een beetje hartelijkheid, 
een ogenblik tijd voor een ander: 
ze geven een voldane kleur aan het leven. 
Een bezoekje of een telefoontje: 
ze kunnen nieuw perspectief geven. 
Het wonder ligt niet 
in het groots en meeslepend leven, 
maar in het in alle eenvoud delen. 
Het delen van vijf broden en twee vissen 
was voldoende om Jezus aan te wijzen 
als een profeet van God. 
De Blijde Boodschap komt aan het licht 
waar mensen het wonder van het delen 
opnieuw waar maken, hier en nu. 
Delen van onze onderlinge verbondenheid 
schept ruimte en volop leven. 
Dat is de levensles 
die we door Jezus krijgen van een jongen 
met gewoon maar vijf broden en twee vissen. 
Mogen we zo verder gaan op weg naar Pasen,
omvat door de zegen, 
om te zijn tot een zegen. 
Amen. 
 
 
 

 
Collecte 

We houden onze collecte sinds de coronatijd op deze wijze. Je kunt een
bedrag storten op onze rekening NL22TRIO0784796378 tnv Stichting
Ekklesia Tilburg onder vermelding van; 
Reguliere collecte:  Ekklesia Tilburg 
Extra collecte: De Voedselbank 
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Je kunt je gift overmaken middels het scannen van de QRcode in de GIVT-
app. Wellicht gemakkelijk voor jou en zeker voor de penningmeester. In
GIVT kun je een extra collecte toevoegen, de eerste is dan voor ET en de
tweede is voor de voedselbank.
 

Copyright © EkklesiaTilburg2021, alle rechten voorbehouden 
 
 

Ons mailadres is: 
nieuwsbriefET@gmail.com 

 
 

Wilt u deze nieuwsbrief elders ontvangen, geef het ons door? 
U kunt uw voorkeur opgeven of uitschrijven uit deze lijst 
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