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preek

gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God

Maar een paar weken geleden ging het toch ook al over de wonderbare spijziging...? 
zou je kunnen bedenken als je op 22 juli ook hier was of op een andere plek waar het
Oecumenisch Leesrooster wordt gebruikt... Zo kort achter elkaar hetzelfde 
verhaal...? Hebben de roostermakers zich vergist? Of heeft Márcus zich vergist?

Om met de laatste te beginnen: nee, de evangelist heeft
zich niet vergist. Marcus schrijft met een zeer verfijnde
stijl, hij is een echte stylist in de compositie van zijn
evangelie. Het oudste evangelie van de vier, het kortste
ook, kort en bonding en met vaart vertelt Marcus over
Jezus, over zijn woorden en daden, over zijn verhouding
tot mensen. Nee, de evangelist heeft zich niet vergist
door voor de tweede maal over de wonderbare spijziging
te verhalen. Is het dan één en hetzelfde verhaal, maar
dan tweemaal verteld, met her en der accentverschillen
zoals dat gaat als je een verhaal opnieuw gaat vertellen?
Het is niet aannemelijk dat Marcus hetzelfde verhaal
tweemaal vertelt... daarvoor zijn de verschillen tussen de
spijziging uit Marcus 6 en het verhaal dat we vandaag
hoorden uit Marcus te groot. Laten we eens naar de
verschillen kijken. 

Ten eerste: Jezus heeft medelijden met de schare. In het eerste verhaal staat daarbij:
'want zij waren als schapen die geen herder hadden'. Daar is gedacht aan een 
kudde, Gods kudde, en die term is in heel de Schrift toegepast op Israël, het volk van
God. Dat wordt niet gezegd van die tweede schare, die van vandaag zullen we maar 
zeggen... die moet nog kudde worden, die moet nog worden toegevoegd aan de 
kudde van God.

Ten tweede: het eerste verhaal speelt zich af op een woeste plaats waar de schare 
zich ophoudt. En de woestijn is kenmerkend voor het volk van God, bij zijn uittocht uit
het Angstland Egypte. Maar er is in dat eerste verhaal ook groen gras, her en der. 
Dat verwijst naar Kanaän, het land van belofte voor Gods volk. En heel bijzonder: de 
mensen in het eerste verhaal worden in groepen op de grond geplaatst, als waren 
het bloemperken. 



Maar in verhaal twee, dat van vandaag, is iets anders aan de hand. Het gaat hier 
over drie dagen... 'Ze zijn al drie dagen bij mij gebleven', zegt Jezus. En op de derde 
dag worden ze gespijzigd. Dat mag ons de oren doen spitsen... derde dag, dan zit er 
altijd een verwijzing in naar de opstanding van Jezus. De schare die na Jezus 
opstanding wordt gespijzigd, dat zijn de volkeren die aan Israël worden toegevoegd. 
Zij worden gespijzigd met het goed van Israël. De schare in het tweede verhaal is de 
schare van de volkeren. 

In het tweede verhaal gaat het ook over een woestijn, maar dan zonder bloemen. Het
gaat hier om de hele aarde waarop de volken wonen in hun nog onwetende staat... 
De woestijn is de aarde, en Jezus gebood de mensen zich op de aarde neer te 
zetten... Hij is het die ze kan verzadigen in hun honger, Hij alleen!

Dat het over de volkeren gaat komt ook duidelijk naar voren als Jezus zegt: 'En 
sommigen zijn 'van verre' gekomen.' Dat 'van verre' is in de Schrift de uitdrukking 
voor het verre zijn van God en Gods heil. Je zou kunnen zeggen: ze hebben een 
lange reis afgelegd om hier te komen. Je zou ook kunnen zeggen: ze zijn van ver 
gekomen in de zin van: die moesten het ver vandaan halen. Van verre: de mensen 
die van heinde en ver gekomen zijn om Jezus te zien en mee te maken, Hem te 
horen en van het brood van die woorden en daden iets te mogen proeven, al was het
een kruimel.

Bij de uitreiking van de broden in verhaal 1 staat
er dat Jezus de broden zegende. In het tweede
verhaal zegent Hij de visjes, maar bij het brood
komt er een element bij: Jezus deed een
dankzegging, dank aan God die Hem ook de
volkeren in beeld gebracht heeft om hen te
maken tot één lichaam. Dankzegging: ook de
volkeren van verre horen erbij in dat éne
Koninkrijk van God. In al hun veelkleurigheid,
maar ook in al hun onderlinge verschillen en
verdeeldheden... De verdeeldheid van volk
tegen volk zal niet het laatste woord hebben,
oorlog is niet het laatste wat over hun lot beslist. Ze staan allen onder de regenboog 
van dankzegging van Jezus die hen laat eten van zijn brood.

Het meest opvallend in de verschillen tussen de beide verhalen zijn de getallen. Het 
enige getal dat hetzelfde is in beide is het getal zeven. In verhaal 1: vijf broden en 
twee vissen: zeven was voldoende vijf en twee. In het tweede verhaal: zeven broden 
en enkele visjes. Zeven broden, zeven als getal van de volheid. De volheid van de 
volkeren. In het eerste verhaal speelt het getal vijf een grotere rol, als het om de 
broden gaat. Vijf, de choemasj, is bij de oude rabbijnen een typering voor het volk 
van God, Israël, dat zich immers laat voeden dóór de choemasj, de vijf, de vijf 
boeken van de Thora. En daarom dan ook víjf-duizend die gevoed worden: vijf maal 
duizend: de duizenden van het volk van God. In het tweede verhaal zijn het vier-
duizend die gespijzigd worden, en vier is het getal van de vier windstreken van de 
aarde vanwaar de volkeren zullen worden verzameld tot die ene maaltijd van de 
Heer.



En dan de overschotten. Er blijft over en de brokken worden ingezameld. In verhaal 1
in korven, in verhaal 2 in manden. Misschien wil ook hier Marcus laten zien: het zijn 
echt twee verschillende verhalen. De korven van verhaal 1 zijn twaalf, en het waren 
de twaalf leerlingen die het brood mochten uitdelen. Tot Israël, met zijn twaalf 
stammen, worden de apostelen gezonden. En tot de volkeren wordt Israël gezonden,
dat is, zoals in het tweede verhaal wordt verteld: door de leerlingen van Jezus en zij 
verzamelen hier zeven manden. 

Conclusie: in het eerste verhaal gaat het over de spijziging van Israël en in het 
tweede verhaal over de spijziging van de volken dóór Israël, althans door de 
leerlingen van Jezus. De dagen van Elia en Elisa worden nu vervuld aan de volken. 
En in beide verhalen is het Jezus die het brood breekt.

Als je dan nog een stapje verder denkt... zou je dan niet kunnen zeggen: Zoals Hij 
zichzelf breekt, zoals Hij zelf straks in zijn lichaam gebroken wordt om één lichaam te
stichten. En dus zou je hier ook kunnen zeggen: Jezus Zelf is het brood, Hij is Zelf 
het ene brood waarvan zijn volk leeft en waarvan de volken leven. In Johannes, die 
iets later zijn evangelie schreef, staat onomwonden: 'Ik ben het brood des levens.' 
Marcus zegt het nog niet zo direct, maar hij zit er wel dichtbij... We horen: Maar de 
leerlingen waren vergeten brood mee te nemen, ze hadden maar één brood bij zich 
in de boot. Waarom zeggen jullie dan dat je geen brood bij je hebt...? Begrijpen jullie 
het dan nog niet en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers...? 
Eerst: vijf broden voor vijfduizend mensen! Hoeveel bleef er over? Twaalf, 
antwoorden ze. Dan zeven broden voor vierduizend mensen: hoeveel manden 
bleven er over? Zeven... Toen zei hij: begrijpen jullie het dan nog niet?

Ik heb vrij uitgebreid en met grote dank aan Tom Naastepads bijbeluitleg over 
Marcus, verteld deze keer over de details van de verhalen. Misschien een beetje 
saai, hopelijk toch ook wel leerzaam. En vooral om iets mee te voelen van de 
fijnzinnigheid van Marcus. De roostermakers proberen ons iets van die fijnzinnigheid 



mee te geven. Willen het ons als het ware laten meevoelen, ons in die beweging 
opnemen. 

Maar wat hebben wij daaraan? Vandaag en hier? Welke boodschap mogen wij 
meenemen voor de week die voor ons ligt, voor de weg die voor ons ligt? Kan het 
ons voeden? En van hoever zijn wij gekomen? 

Sommigen van ons moeten het soms ver weg halen, omdat ze heel diep gezeten 
hebben. Omdat dat heil waarover het gaat in de Kerk, de aanwezigheid van God 
soms zo ver weg lijkt. Als een duistere wolk tussen God en ons. En bestaat God 
eigenlijk wel, is het wel waar allemaal...? Zo diep kun je zitten, zo ver ben je soms 
verwijderd. En dat geldt zeker ook voor mensen die diep in het geloof zitten en er 
veel mee bezig zijn, ook dan kan het toch ver lijken. 

Wat in mijn beleving het meest rakende van de beide verhalen over de wonderbare 
spijziging is, is de emotie van Jezus in die beide verhalen. In verhaal 1 wordt Jezus 
met ontferming bewogen, Hij voelde medelijden met hen omdat zij waren als 
schapen zonder herder. Letterlijk staat er dat Jezus in zijn ingewand werd ontstoken 
en dat is een term die in het Aloude Testament wordt gebruikt als de Eeuwige diep 
geraakt wordt. Tot in het ingewand, heel lijfelijk, maar wel precies daar waar het 
centrum van de diepste gevoelens leeft. Tot in je diepste geraakt en bewogen met 
mensen. Dat is wat Jezus laat zien, en waar Hij aandacht voor vraagt en wat Hij ook 
omzet in tastbare daden. Zijn diepe bewogenheid om mensen, die verloren lopen, 
zonder leiding en richting, die aan het dolen zijn en het ook allemaal niet meer weten.
En in het tweede verhaal opnieuw: daar is die diepe bewogenheid er voor de mensen
die van zo ver gekomen zijn. 'Ik word in het ingewand bewogen over de schare', zegt 
Jezus. 

En daarin zit de verkondiging, dat God om mensen bewogen is en dat Gods 
belichaming Jezus daar menselijk handen en voeten aan geeft, oor en oog aan leent 
en in tastbare daden laat zien dat Hij bereid is ze te voeden met ander voedsel dan 
ze gewend zijn. Het geestelijk brood, waar Hijzelf het symbool van is, het Levend 
Brood dat leven doet. Waarvan Hij uitdeelt en waarvan overblijft. In overvloed ook, 
want het Levend Brood dat Jezus is, is er voor allen. Niet alleen voor de 
thuisgenoten van God in de zin van zijn eigen volk, maar aan alle mensen van de 
aarde, van ver gekomen uit alle volkeren van de aarde. Van heinde en verre om iets 
van Gods Koninkrijk te mogen proeven. 

Tussen Marcus 6, de eerste wonderbare spijziging, en Marcus 8 de tweede, staat dat
indrukwekkende verhaal waarbij Jezus over de grens gegaan is en een Syrofenische
vrouw Jezus smeekt om hulp. Zij is het die de doorbraak naar de volkerenwereld 
veroorzaakt door te zeggen dat de kruimels brood die van de tafel vallen toch ook 
gegeten mogen worden door hen die niet van oorsprong aan die tafel zaten. Wat hier
gebeurt is: de doodbraak naar de wereld toe. Het brood van de Tafel van de Heer is 
er voor allen. De ontferming van de Heer is er voor allen. De liefde van God is er 
voor ons allen. Dat mogen wij proberen tot ons te nemen, als een stukje van dat ene 
brood ons aangereikt wordt. Het is pure liefde voor u, voor jou, voor mij. Liefde van 
de Eeuwige, belichaamd door het Levend Brood: Jezus Christus.

Amen


