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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
In onze samenleving draait het regelmatig om bezit en om voorraden. Al is het maar 
als je voor het weekend een boodschappenlijstje maakt. Wat is er nog, wat moet er 
bij, wat moet er gehaald worden? En hebben we er genoeg geld voor? En in het 10 
groot gaat het net zo....wat hebben we als staat der nederlanden, wat moet er bij, 
hoe komen we eraan, hoe groot zijn onze voorraden gas, hoeveel kunnen we nog 
oppompen, hoe groot is onze staatsschuld of moeten we nodig aflossen? Bezit en 
voorraden. Ik hoorde iemand eens uitleggen waarom zij de kelder vol had met 
voorraad:”Ik kom van de boer....” Dus de kast vol, uit gewoonte misschien. En 15 
inderdaad...kreeg ze onverwachts eters, dan konden ze wel een week blijven.  
Voorraden dus, letterlijk of op de balans als het om een bedrijf gaat. En liefst zo veel 
dat je voorlopig vooruit kunt, bijvoorbeeld de winter door.  
In de verhalen van vanmorgen gaat het juist de andere kant op. Daar zijn geen 
voorraden. En dat terwijl er wel veel mensen aanwezig zijn, in het evangelie naar 20 
Johannes komt het getal 5000 voor. Koop daar maar eens brood voor, zoals Jesus 
het zegt. En Filippus antwoordt dan ook heel practisch: tweehonderd denarie, 
tweehonderd maal het dagloon van een arbeider, dat is nog niet genoeg. Hij denkt 
vanuit voorraden, hij denkt aan het geld dat het zal kosten, heel practisch en heel 
logisch. Maar dit verhaal is niet logisch, niet volgens onze logica, het is anders.  25 
Er is een jongen, ja, een jongetje staat er in het Grieks, een jongetje dat vijf broden 
heeft en twee vissen, visjes, of twee beetjes vis, zoals je ook mag vertalen. Het zijn 
nadrukkelijk kleine beetjes, door een klein kind gegeven. En dat kleine groeit zo uit, 
dat het groot wordt. En dat kan niet, zou je denken, maar het gebeurt wel in dit 
verhaal. En ik wil het zo ook laten staan, zonder verklaringen hoe dit zou kunnen. Ik 30 
heb die verklaringen ook niet, ja, ik kan wel wat bedenken en eventueel vertellen hoe 
bijbelgeleerden dit verklaren, maar daar schieten we niet veel mee op. Want dit 
verhaal leert ons, leert mij in ieder geval, dat er geen voorraad is en ook geen 
voorraad verklaringen. Nee, het is ontvangen en niet geven, voor het grootste deel 
dan. Ja, dat jongetje, dat kleine kind, dat deelt en anderen delen ook van wat 35 
ontvangen is en ontvangen wordt, maar voor hen begint het met ontvangen. En 
ontvangen kan eigenlijk alleen maar als je de kast niet vol hebt. Wie de handen vol 
heeft, kan niet meer ontvangen, die heeft daar geen ruimte meer voor. Even een 
zijpad: wie de handen vol heeft kan ook niet de hand van een ander schudden als 
groet. Voorraden kunnen ook nog eens in de weg zitten, kunnen zelfs wegen 40 
blokkeren, ook wegen tussen mensen.  
Ontvangen zonder voorraad en dat geldt ook voor het andere verhaal, dat verhaal 
van het volk dat de Jordaan oversteekt. Zij ontvangen, zij ontvangen een doortocht, 
de rivier valt droog, zoals veel eerder de Rietzee droog viel en er zo een doortocht 
ontstond, een doortocht door het water, door de dreiging heen dus. Zij ontvangen, 45 
zonder voorraad. En dat geldt ook voor die stenen die ze oprichten als een soort 
gedenkteken en dat geldt ook voor het eten. Want zij eten het eerstkomende jaar van 
dat wat het land hen geeft. Zij zaaien niet, zij ontvangen alleen maar. Zij hebben 
jarenlang manna in de woestijn ontvangen, steeds voor één dag, behalve dan op de 



zesde dag want dan was het voor twee dagen. Steeds ontvangen en nu weer 50 
ontvangen. Geen voorraad, maar ontvangen met open handen. Pascha vieren, als 
feest van ontvangen, bevrijding ontvangen, doortocht, leven in en na de woestijn. 
Eten ontvangen, als uit de hand van God.  
Het teken van het brood, het verhaal van Jesus, het is het verhaal van ontvangen, 
maar meer dan dat. Want Jesus die als profeet wordt gezien, Jesus begrijpt dat ze 55 
hem tot koning willen uitroepen en dus trekt hij zich terug op de berg en is hij daar 
alleen. Koning zijn, de mensen die jou tot koning willen uitroepen, het is verbonden 
met macht, met aardse macht, wie macht heeft, die heeft voorraad. En een goede 
koning heeft een goede voorraad, de dictator heeft nog heel wat anders in petto. 
Maar macht en voorraad zijn gekoppeld, en in dit verhaal moet dat even niet.  60 
En wij, zoals wij hier zijn, welke voorraden hebben wij, wat hebben wij, kunnen wij 
ontvangen?  
Ik las een verhaal over een dame op leeftijd, 89 jaar, en zij wist van ontvangen. 
Kleine dingen, maar ook grote. Zij wist van afnemende krachten, ouderdom die zorgt 
dat je bepaalde dingen minder kunt dan eerder, zij wist ook van de helderheid van 65 
geest en grote wijsheid die maakte dat ze ontving. Ik werd een beetje jaloers op deze 
dame, zo oud mogen worden, ja, die leeftijd maar dan ook op die manier. 
Ontvangen, en weten dat je ontvangt. En wij leggen voorraden aan en op een 
bepaalde manier moet dat ook, maar er zijn zoveel zaken in het bestaan waar je 
geen voorraad van aan kunt leggen. Liefde bijvoorbeeld, het ligt niet ergens op een 70 
plank of in een doos, hoop niet, je kunt hoop ook niet verankeren. Geloof is niet op 
voorraad. Jesus heeft een groot geloof, zijn leerlingen ook heel wat, maar geloof is 
eigenlijk niet iets wat je hebt, je kunt het niet bij je steken. Je hebt geloof niet in 
handen of in een tas. Geloof is iets wat je ontvangt en eigenlijk steeds weer ontvangt. 
“Ik heb niet zo'n vast geloof”, zo zei iemand tegen me, maar ondertussen was er wel 75 
het verlangen om te ontvangen, zelfs een groot verlangen om te ontvangen en 
volgens mij is dat juist een groot geloof, verlangen om te ontvangen, weten van 
handen die leeg zijn op momenten, weten van zwijgen en weten van het ontbreken 
van wijze woorden na een ramp, weten van het ontbreken van mooie volzinnen als je 
ze echt wel zou willen hebben. Ontvangen, zoals de Geest het geeft. Brood, vijf 80 
broden en twee vissen, genoeg voor weet ik hoeveel. Ik begrijp het niet, maar het 
komt naar ons toe.  
En natuurlijk, de vijf broden, ze zijn in verbinding te brengen met de Thora, de vijf 
boeken van de Thora. De twee visjes zijn in verbinding te brengen met het eerste 
testament en het tweede, jodendom en christendom samen mischien. Ja, iets van dit 85 
verhaal is nog wel uit te leggen, er zitten mooie en verschillende lagen in en dat is 
een groot goed, maar een verklaring.......zoals gezegd, die heb ik niet. 
Het is als de wind die waait, die waait waarheen zij wil. Het is als met koren dat groeit 
op de akker, het is als de mens die liefheeft, die hoopt en gelooft, ook al is het 
misschien niet eens zo groot. Het begon met visjes....het begon met een jongetje, het 90 
begon met twaalf leerlingen, de kerk startte met weinig en is misschien wel krachtiger 
naarmate ze kleiner is. Geen voorraden.....zeker niet in alles. Maar wel open handen, 
om te ontvangen wat is en wat zal zijn, een bevrijde mensheid, een mensheid met 
ontvangen dromen, een zoon van mensen, Jesus, die de weg gaat van het leven, 
van zijn leven, die ontvangt, die laat ontvangen, als koren dat zomaar opkomt, oogst 95 
om te ontvangen, om aan te nemen. En God is daarbij, als de aanwezige, die is, was 
en zal zijn.  
Amen.  


