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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

   Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam,  
25 juli 2021, 17e zondag door het jaar 

                   Tabgha in Israël
Inleiding 

We gaan vijf zondagen in waarin de Marcus-cyclus 

onderbroken wordt door Johannes 6: de Broodrede. 

Vandaag het begin: de wonderbare brood-

vermenigvuldiging. Een verwonderlijk gebeuren.  

De menigte – het gaat over veel, heel veel mensen – 

begrijpt niet wat er gebeurt. De mensen doen 

ontdekkingen. Een klein beetje brood lijkt voldoende 

voor een hele mensenmassa. 
 

Evangelie: Johannes 6, 1-15 

In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het 

meer van Galilea, bij Tiberias. Een grote menigte 

volgde Hem, omdat zij de tekenen zagen die Hij aan 

de zieken deed. Jezus ging de berg op en zette zich 

daar met zijn leerlingen neer. Het was kort voor Pasen, 

het feest van de Joden. Toen Jezus zijn ogen opsloeg 

en zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam, 

vroeg Hij aan Filippus: Hoe moeten wij brood kopen 

om deze mensen te laten eten? - Dit zeide Hij om hen 

op de proef te stellen, want zelf wist Hij wel wat Hij 

ging doen. - Filippus antwoordde Hem: Wil ieder ook 

maar een klein stukje krijgen, dan is voor tweehonderd 

denariën brood nog te weinig. Een van de leerlingen, 

Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: Er is 

hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee 

vissen, maar wat betekent dat voor zo'n aantal? Jezus 

echter zei: Laat de mensen gaan zitten. Er was daar 

namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; het aantal 

mannen bedroeg ongeveer vijfduizend. Toen nam 

Jezus de broden en na het dankgebed gesproken te 

hebben, liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar 

zaten, alsmede de vissen, zoveel men maar wilde. 

Toen ze verzadigd waren, zei Hij tot zijn leerlingen: 

Haalt nu de overgebleven brokken op om niets 

verloren te laten gaan. Zij haalden ze op en vulden van 

de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken, 

welke door de mensen na het eten overgelaten waren. 

Toen de mensen het teken zagen dat Hij had gedaan, 

zeiden ze: Dit is stellig de profeet die in de wereld 

moet komen. Daar Jezus begreep dat zij zich van Hem 

meester wilden maken om Hem mee te voeren en tot 

koning uit te roepen, trok Hij zich weer in het gebergte 

terug, geheel alleen. 
 

Overweging 

Delen en dan ook nog overhouden. Heel bijzonder. 

Delen, een heel gewoon woord dat we vaak gebruiken, 

maar zo gewoon is het niet. Delen is wezenlijk voor 

alle leven op aarde.  Als een cel in de moederschoot 

zich niet deelt,  wordt er geen nieuw leven geboren. 

Als mensen vreugde en verdriet niet met elkaar kunnen 

delen, loopt een relatie ten einde. Je kunt zeggen: als 

het delen ophoudt, houdt het leven op. 

Het evangelie gaat over het delen van vijf broden en 

twee vissen. Dat delen gebeurt zelfs zo dat het niet 

ophoudt. Het gaat maar door. Er is genoeg voor 

vijfduizend mannen en daar komen vrouwen en 

kinderen nog bij. Men houdt zelfs over. Het is als de 

hemel op aarde. 

Delen, het is een alledaags woord, maar als het echt 

gebeurt, is het een geschenk uit de hemel.  
 

In 2016 hebben we met de parochie een reis door Israël 

gemaakt en in Tabgha de ‘broodvermenigvuldigings-

kerk’ bezocht. De vloer heeft prachtige mozaïeken 

waaronder die van de twee vissen en vier broden. Dat 

is ook te zien op een altaarmozaïek in een kerk in 

Ravenna in Italië  waar Jezus niet vijf broden deelt 

maar vier. Een vergissing van de kunstenaars? Waar is 

het vijfde brood? Nee, het is geen vergissing. Het 

vijfde brood is namelijk Jezus zelf. Hij deelt zichzelf, 

Hij geeft zichzelf weg. Met andere woorden: delen 

begint met jezelf te geven. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laten we kijken wat er in het evangelie gebeurt. Het 

verhaal begint met een tijdsaanduiding. Het is kort 

voor het joodse paasfeest.  Dat staat er niet zomaar 

voor de aardigheid. De evangelist Johannes wil ons 

alert maken op iets. In feite zegt hij: Wat ik ga 

vertellen heeft met Pasen te maken.  Wat hier gaat 

gebeuren is een afspiegeling van wat met Pasen 

gebeurt, namelijk dat Jezus zichzelf geeft opdat wij 

leven. Zoals verbeeld in het mozaïek.  

Vervolgens wordt er een probleem aan de orde gesteld.  

'Waar halen we brood vandaan om zoveel mensen te 

eten te geven? Het lijkt de wereld in een notendop. 

Hoe kunnen wij de honger de wereld uit helpen? Er 

wordt een bedrag van tweehonderd denarie genoemd. 
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Dat is het dagloon van tweehonderd arbeiders in een 

wijngaard. Lang niet genoeg om zo veel monden te 

voeden.  
 

Het verhaal gaat verder met een jongen die 5 

gerstebroden en 2 vissen heeft. Over de jongen wordt 

verder niets gezegd, maar hij geeft alles wat hij heeft, 

zijn voedsel voor onderweg, hij geeft het aan Jezus. 

Volwassenen zullen zich wel tien keer bedenken 

voordat ze dat doen, maar kinderen doen dat. 

Gerstebrood had hij, dat was het brood van de armen. 

Tarwebrood was veel te duur voor de gewone man. 

Dat betekent dat het geen rijke jongen was die gaf van 

zijn overvloed. De jongen deelde van zijn armoede. 

Hij had als het ware op de plek van Jezus kunnen staan 

in de mozaïek. 

Jezus neemt het brood spreekt een dankgebed uit en 

begint te delen. Er wordt niet verteld waarvoor Jezus 

dankt. Het zal niet verwonderen als Hij God dankt 

voor de gulle gave van de jongen. Het goede 

vermenigvuldigt zich. God wordt zichtbaar in een 

wonderbare maaltijd. 

Dat dankgebed is wezenlijk. Door het dankgebed laat 

Jezus zien dat niet Hij het is die het brood deelt. Het 

wordt Hem gegeven door een kind en tegelijk ervaart 

Hij dat in die gave God aanwezig is.  

Het aardse en het hemelse gaan hier hand in hand.  
 

Je zou dan verwachten dat het verhaal in een 

vreugdevolle stemming eindigt: immers iedereen heeft 

genoeg en er is zelfs over! Maar dat is niet het geval. 

De mensen die het hebben meegemaakt willen Jezus 

tot koning maken.  Ze denken wellicht: bij Hem valt 

wat te halen. Jezus trekt zich dan terug. Er wordt niet 

verteld wat er in Hem omging.  Maar misschien was 

het teleurstelling omdat Hij zo graag wil dat ieder van 

ons in het midden van dat mozaïek gaat staan, een 

dankgebed uitspreekt  en gewoon begint iets van 

zichzelf te geven. God zichtbaar maken, dat is het 

grote verlangen, de missie van Jezus. Het verhaal 

daagt ons daartoe uit. In het mozaïek geeft Jezus 

zichzelf,  we vieren dat met Pasen, Hij is het vijfde 

brood.  

De kern van het verhaal is dat Jezus ons uitnodigt om 

op die plek in het mozaïek te gaan staan  

en onszelf te geven in de hoop dat de hemel van God  

en de aarde van de mensen elkaar raken. 
 

Gedicht 
 

Solidariteit begint 

waar men zich laat raken 

door de mens 

achter de droog opgesomde feiten. 
 

Solidariteit begint 

waar het eigen leven 

in vraag mag worden gesteld 

in het licht van 

die heel andere wereld van de armen. 

 

Solidariteit begint 

waar men opstaat 

uit de spinsels van 

excuses en verantwoordingen, 

om gewoon te doen 

wat hier en nu al kan. 

 

Solidariteit begint 

waar de kracht 

als een vonk overslaat 

van de ene  mens op de andere. 

Dan staat niemand meer alleen. 
 

Dominicanen.be 

 

Feestdag heilige St Jacob - reisgebed 
 

25 juli is de feestdag van de heilige Jacob (Jacobus de 

Meerdere / de Oudere), bekend van het pelgrimsoord 

Santiago de Compostela. Daarom een reisgebed voor 

mensen die daadwerkelijk op reis gaan en ook voor 

ons allen op onze levensreis.  

De tekst is afkomstig uit Iona en is te vinden op de 

website www.biddeniseenweg.nl.  

 

Moge God, 

die erbij is als de zon opgaat en ondergaat 

en als je de zee oversteekt, 

onderweg je schreden richten. 
 

Moge God, 

die je nabij is als je zit en als je staat, 

je met liefde omringen 

en je bij de hand leiden. 
 

Moge God, 

die je wegen kent 

en de plaatsen waar je uitrust 

bij je zijn in je taak op aarde 

het goede nieuws zijn dat je deelt 

en je op de eeuwige weg leiden. 

 

Mededelingen  

 

Livestream van de vieringen vanuit St. Nicolaasga: 

deze zijn te volgen via de link op 

www.dechristoffel.nl.  

Mocht u niet over internet beschikken dan is de 

uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief. 

 

Alle goeds gewenst 

 

Het pastoresteam
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Voor de kinderen 
 

Vandaag vertelt het evangelie een verhaal over Jezus' 

zorgzaamheid voor de mensen. Er waren heel veel 

mensen gekomen om naar Jezus te luisteren. Maar nog 

voordat iemand honger had, zorgde Jezus al voor 

voedsel. Er was veel te weinig voor zoveel mensen. 

Jezus deed toen een heel groot wonder. Hij sprak een 

gebed uit over het beetje voedsel dat er was, en liet het 

toen uitdelen. Allen konden eten zoveel ze maar 

wilden. Wat bleef er daarna nog veel over! Jezus geeft 

ons voedsel voor onze maag, maar ook voor ons hart. 
 

Kijk voor een mooie kleurplaat eens op: 

https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/zeventiende-zondag-door-het-jaar-b/extras/kleurplaat-broden-en-

vissen.html  
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