
17de zondag door het jaar – B-cyclus 
Joh. 6, 1-15 
 

1. Inleiding 

(Liturgische situering) Vanaf deze zondag worden de lezingen uit het Marcusevangelie (B-

cyclus) 5 weken onderbroken door een nagenoeg doorlopende lezing van het zesde 

hoofdstuk van het Johannesevangelie.  En dat zullen we geweten hebben, want het thema 

brood komt in al zijn facetten aan bod tijdens de komende weken. 

Vandaag beginnen we met het verhaal van de broodvermenigvuldiging.  Dit verhaal komt 6 

keer voor in het NT en is een van de weinige dat we bij alle evangelisten vinden.  Vandaar 

dat we het ook verschillende keren horen binnen 1 liturgisch jaar. We kennen het verhaal 

door en door. 

Waar plaats ik mezelf in dit tafereel? Ben ik een van de duizenden uit de menigte die zich 

aangetrokken voelt tot die wonderlijke Jezus? Plaats ik me bij Filippus die zijn rekentalent 

naar boven haalt?  Of eerder bij Andreas die nuchter op zoek gaat naar wat voorhanden is? 

Misschien ga ik liever met Jezus de bergen in? 

U ziet het, er zijn vele perspectieven mogelijk. Vandaag sta ik stil bij de volgende twee 

perspectieven: bij de vraag van Jezus ‘Hoe moeten we brood kopen om deze mensen te 

laten eten?’ en bij dat jongetje met zijn 5 broden en twee vissen. 

 

2. ‘Hoe moeten we brood kopen om deze mensen te laten eten?’ 

, vraagt Jezus aan Filippus.  Johannes roept hiermee de vraag van Mozes in herinnering 

toen deze met zijn volk door de woestijn trok: ’Waar haal ik het vlees vandaan voor zoveel 

volk?’  Nu dus een soortgelijke vraag.  Ja, waar?   

De ceremoniemeester in Kana wist niet waar de wijn vandaan kwam.  De Samaritaanse 

vroeg Jezus waar hij zonder emmer het water dacht te halen om de mensen mee te 

drenken. Nog even en Pilatus zal vragen: waar bent u vandaan?    Dat is altijd weer de 

vraag.  En nu, weet Filippus waar het brood vandaan moet komen?  Jezus vraagt zijn 

leerling niet of er een bakker in de buurt is, maar of hij weet heeft van de Messias. 

En Jezus antwoordt zelf. Niet met een gedetailleerde uitleg, maar in tekens: hij neemt het 

brood, zegent het en deelt het uit aan de menigte.  Veel duidelijker kan het niet zijn: ik ben 

het brood van het leven.  Jezus zelf geeft ons te eten.  En niet zo een klein beetje.  Neen, in 



overvloed: er zijn nog twaalf manden over met grote brokken. 

De vraag van Jezus ‘Hoe moeten we brood kopen om deze mensen te laten eten?’ is een 

vraag om in Hem te geloven.  Niet alleen als attractiepool voor duizenden mensen. Het 

broodvermenigvuldigingsverhaal is niet zomaar een weergave van een grote zomerpicknick. 

Jezus wil de menigte en zijn leerlingen duidelijk maken dat hij niet alleen inspiratie biedt, 

maar dat wij ons leven moeten enten op Hem, als zoon van God.  Als wij mannen en 

vrouwen van God willen zijn, moeten we onze relatie met Hem levend houden, moeten we 

ons voedsel bij Hem zoeken. 

 

3. Vijf broden en twee vissen 

En een van de vele manieren waarop we dat kunnen doen, is ook te vinden in dit verhaal 

van de broodvermenigvuldiging: “Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee 

vissen, maar wat betekent dat voor zo'n aantal?, zegt Andreas”   

Midden in het gevoel van machteloosheid treedt een jongen naar voren die zijn knapzak 

opendoet en vijf gerstebroden en twee vissen aanbiedt. Een klein gebaar dat veel 

teweegbrengt. Zoals dikwijls, is het ook hier de jeugd die de situatie redt: de jeugd namelijk 

die in ieder van ons steekt. Want, hoezeer ook wij in een hoek van ons hart de twijfels van 

de ongelovige apostelen horen murmelen: "Wat is dat nu voor zoveel volk?", toch 

herkennen wij in dat gebaar van die éne jongen de jeugdige edelmoedigheid van onze eigen 

beste dagen. Ja, wij weten het weer: Als wij naar voren treden en gul durven aanbieden wat 

wij hebben gekregen, ja dán gebeuren grootse dingen. Als wij hetgeen wij bezitten, hoe 

weinig het misschien ook is, met liefde durven weggeven, dan worden velen rondom ons 

vervuld met diepe vreugde, verrijkt door nieuwe hoop. "Delen" wordt "vermenigvuldigen".  

Ja, wij herinneren het ons... hoe die zogezegd onervaren jongere toch leider of leidster 

werden van gehandicapten en hen door dit engagement tijdens een vakantie een 

prachtkamp bezorgden. Ja, wij herinneren het ons weer... hoe die jonge ouders, met 

beperkte middelen, hun kinderen wisten op te voeden op een manier dat elk van hen zijn 

eigen, originele weg in het leven vond. Ze deden het gewone op een buitengewone manier. 

Ja, we zagen het de voorbije dagen hoe mensen met botten en bezems naar de 

overstroomde dorpen en steden trokken om er zomaar te gaan helpen. 

En ook al zijn velen onder ons een dagje ouder en Olympische heldendaden niet meer aan 

ons besteed zijn, maar …eens tegen onze kinderen zeggen hoe fantastisch we vinden hoe 

goed zij het doen, of aan je man of vrouw na 10, 20, 50, 60 of meer jaar nog eens met 



zoveel woorden zeggen dat je hem of haar zo’n fijne man of vrouw vindt. Of zomaar een 

gift van 100 euro als teken van solidariteit met mensen in nood.  Kleine goedheid die een 

groot verschil kan maken.  Onze eigen vaak kleine gaven en talenten door God laten zegen 

en ze delen met anderen.  Dan is er nooit brood te kort. Dat is de hemel op aarde. Amen 


