
Verkondiging op 17 oktober 2021 – Welkomkerk – Zuidland 

Thema: ‘Voedsel voor iedereen’ 

 

Lezingen: Genesis 1: 26-31 

          Marcus 6: 32-44 

 

Intro 

‘Voedsel voor iedereen’ – het is zo gemakkelijk gezegd, maar is 

dat wel onze verantwoordelijkheid als christenen, als gelovige 

mensen, volgelingen van Jezus Christus? 

Op deze zondag van het Werelddiakonaat proberen we te verstaan 

wat de Bijbel hierover zegt en dan is het opvallend dat zowel in 

Oude- als Nieuwe Testament heel geschreven wordt over voedsel. 

Het begint eigenlijk al op de eerste bladzijde van de Bijbel. 

Daar horen we op elke scheppingsdag ‘God zei’. ‘God zei: Laat er 

licht zijn!’ – in de woorden uit de nieuwe vertaling (NBV21) die 

afgelopen woensdag aan de koning werd aangeboden. 

 

Maar het eerste wat God tegen de mensen zegt, gaat over voedsel, 

over eten. ‘Ook zei God: ‘Hierbij geef Ik jullie alle 

zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal 

jullie voedsel zijn’ – we hebben het net samen gehoord. 

En op de laatste bladzijde van de Bijbel – Openbaring 22 – is 

sprake van die bijzondere vruchtboom, de Levensboom, die ieder 

maand zijn vruchten zal geven voor de mens. 

‘God is een God, die zorgt voor voedsel’ en dat is een lijn, die 

door heel de Bijbel heen loopt. Denk maar aan het volk Israël in 

de woestijn. Daar voedt Hij zijn mopperende volk: tegen de avond 

met kwartels, vogels en ’s morgensvroeg met het Manna – Hebreeuws 

voor ‘Wat is dat?’, Ma-nah? – wat de Israëlieten bij het wakker 

worden uitroepen. Zo kon er jarenlang ‘brood’ gebakken worden van 

dat goedje... 

 

In het Evangelie wordt die lijn doorgetrokken. Niet alleen is er 

overvloed waar Jezus komt – overvloed aan wijn op de bruiloft, 

aan vis voor zijn eerste leerlingen en aan brood én vis in het 

gedeelte wat wij vanmorgen samen hoorden – niet alleen die 

overvloed, maar ook leert Jezus zijn leerlingen bidden om hun 

dagelijks voedsel, zich daarin afhankelijk te maken van hun 

Hemelse Vader. 

Na de gebeden in het Onze Vader, die beginnen met ‘Uw’ – Uw Naam, 

Uw Koninkrijk, Uw Wil – is de eerste bede: ‘Geef ons heden ons 

dagelijks brood’ – ‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig 

hebben’. 

Vanmorgen zien we dan ook de betrokkenheid van Jezus op héél de 

mens: geest, ziel en lichaam. Het is niet alleen ‘Niet bij brood 

alleen’, maar ook ‘niet bij gééstelijk voedsel alleen’. Het 

dagelijks brood is ook belangrijk. 



En de discipelen, de leerlingen spelen daarbij vandaag een 

bijzondere rol. 

Net voor dit gedeelte zijn ze twee aan twee uitgestuurd – daarom 

worden ze hier ook apostelen genoemd. Ze hebben onderwijs mogen 

geven, hebben mensen genezen, bevrijd zelfs van demonen en zó 

komen ze enthousiast terug en vertellen Jezus hun verhaal. 

Maar het is zo druk rondom Jezus, dat ze zelfs niet aan eten 

toekomen en met die rammelende maag stappen ze in de boot. Even 

rust, en misschien iets uit de ‘stikkezak’ of uit het 

brodtrommeltje. 

Maar het is van korte duur, want ze zijn gezien en hun stille 

strandje krioelt van de mensen. 

 

Voor Jezus lijkt het niet uit te maken... Hij ziet al die mensen 

en heeft gelijk medelijden met hen. Letterlijk staat er zoiets 

als ‘Hij voelt het tot in zijn ingewanden – Hij krijgt er 

buikpijn van – want ze zijn als schapen zonder herder. En zo 

wordt Hij opnieuw de Goede Herder, brengt hen aan grazige weiden. 

‘Hij onderwijst hen langdurig...’ horen we. 

 

Maar dan zijn er weer die praktische leerlingen: ‘Jezus, het is 

al laat en het is hier afgelegen. Laat de mensen naar de dorpen 

gaan om brood te kopen’. Hebben ze het zo te doen met al die 

mensen, voelen ze hun eigen magen ook, willen ze Jezus in 

bescherming nemen? Ik weet het niet... 

Jezus reageert met ‘Geven jullie hun maar te eten’. En zo zitten 

we opeens midden in het thema ‘Voedsel voor iedereen’. 

Zorgen jullie maar voor hen! 

De reactie van de leerlingen is wat kritisch. ‘Moeten wij dan 

voor twee honderd denarie (200 keer een dagloon) brood gaan 

kopen?’ 

Is dat wat ze in kas hebben? Alles in één keer op! Is dat wat het 

kost voor 5000 mensen en hebben ze dat in de verste verte niet? 

 

Jezus gaat daar niet op in, maar vraagt alleen: wat hebben 

júllie? Dat is ook de vraag, die wij vandaag horen? Wat hebben 

jullie allemaal in huis? En kijken jullie met de ogen van Jezus? 

Om nog bij het verhaal te blijven: Vijf broden hebben ze 

opgedoken en twee visjes. In het Johannes-evangelie is het een 

jongen, die ze bij zich heeft. Andreas is hem daar met zijn 

kostbare bezit tegen het lijf gelopen en legt ze nu in Jezus’ 

handen. 

 

Zeven is voldoende, vijf en twee – hebben we vaak gezongen. 

Wat wij bij ons hebben, is voldoende als Jezus daar zijn zegen 

over geeft. 

 

 



Hij kijkt omhoog naar de hemel, Hij spreekt het zegengebed uit 

‘Baruch Ata Adonai’ – ‘gezegend zijt Gij, o Heer’, Hij breekt en 

deelt. Het zijn die vier woorden die zo vaak terugkomen als Jezus 

de Gastheer is – opzien, zegenen, breken en delen - , ook bij het 

Avondmaal, ook in die dagen na de opstanding bij de maaltijd aan 

het meer. 

Jezus neemt wat wij hebben en onder zijn zegen is het voldoende 

voor vijfduizend. En vijfduizend, dat tel je niet alleen, maar 

dat getal zelf vertelt: er is voldoende voor iedereen! Ook op 

deze aarde trouwens. 

En ... er zijn nog 12 manden met brood over. Twaalf: Iedere 

leerling kan doorgaan met uitdelen én: er is genoeg voor heel 

Israël. 

 

Deze ‘wonderbare spijziging’ - om het zomaar te blijven noemen – 

is het plaatje bij het onderwijs van Jezus. Het gaat om heel de 

mens, gevoed naar lichaam en geest! 

Zo komen we dat plaatje ook tegen in de eerste gemeente. 

Handelingen 2 vertelt dat het een gemeente is die elkaar ontmoet 

rond de tafels (vers 46). De Tafel van de Heer te midden van de 

tafels in hun huizen.  En als dan later de weduwen van de expats 

tekort komen – veel Griekssprekende Joden waren voor hun oude dag 

teruggekomen naar Jeruzalem, maar hun weduwen hadden het niet 

breed – dan is dat de aanleiding van het ontstaan van de 

Diakonie: Stefanus, Filippus en nog een vijftal zijn de eersten, 

die de dienende taak aan de tafels op zich nemen, terwijl de 

apostelen het Woord blijven dienen in hun verkondiging. Ook hier 

Diakonia voor heel de mens! (Handelingen 6: 1-7) 

 

Zo is de gemeente van Christus gegroeid door te delen. 

Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in I Corinthe 11 (17-34). 

Alhoewel: mooi??  Het ging daar in Corinthe juist helemaal mis – 

daarom lezen we daarover in de Bijbel, omdat Paulus die 

misstanden in de gemeente uit de weg wil ruimen. 

‘Delen van wat je hebt’, dat gebeurde ook aan het Avondmaal. Dat 

werd ’s avonds gehouden, wanneer op de eerste dag van de week, de 

Opstandingsdag, de gelovigen samen kwamen. De armen, de slaven 

hadden de hele dag gewerkt en kwamen met rammelende magen en de 

rijken brachten van hun overvloed mee zodat er voldoende zou zijn 

voor iedereen. 

 

Maar ja, wachten tot iedereen er is, duurt wel erg lang en het 

eten ziet er toch wel aantrekkelijk uit en dat eerste wijntje is 

toch wel lekker. Alleen, als je dan aan het echte Avondmaal toe 

bent ... 

‘Dat kun je niet meer de Maaltijd van de Heer noemen’ zegt Paulus 

(I, 11: 20, 21) – ‘Van wat u hebt meegenomen, eet u alleen zelf, 

zodat de één (nog) honger heeft en de ander (al) dronken is’. 



Avondmaal, niet alleen het letterlijke lichaam van de Heer 

gedenken, zijn lichaam, zijn bloed. 

Maar ook het ‘Lichaam van de Heer’, zijn gemeente in ere houden. 

Vandaar die ‘zelfbeproeving’ zoals we dat altijd noemden, vandaar 

de voorbereiding op de maaltijd. Zijn we gemeente, zoals God dat 

heeft bedoeld?! 

De viering van de Maaltijd, leidde tot de eerste Voedselbank – 

dáár in Corinthe. 

En zo mogen wij daar volgende week bij het Avondmaal ook weer 

voor collecteren. ‘Voedsel voor iedereen’! 

 

Zo is door de eeuwen heen de roeping om naast het geestelijke ook 

het letterlijke voedsel te delen, één van de centrale taken van 

de kerk geweest. Daarbij denkend aan de woorden van Jezus: 

 ‘Ik had honger en jullie gaven Mij te eten; 

  Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken’ (Matt. 25: 35) 

Of niet dus! (vers 42) 

 

Diakonaat werd ruim zestig jaar geleden ook tot Werelddiakonaat 

en in de twee-eenheid van Zending en Werelddiakonaat is er door 

de jaren heen – nu door KerkinActie – gezorgd voor de steun aan 

theologisch onderwijs en verkondiging, maar ook voor 

Landbouwvoorlichting en veel meer praktische zaken. 

‘Gaven delen wereldwijd’ en hoe vaak mochten wij ook niet 

ontvangen?! 

 

Voedsel voor iedereen – is dat ook een verantwoordelijkheid voor 

gelovige mensen? Met die vraag begonnen we net. 

Nog altijd horen wij Jezus zeggen 

 ‘Geven jullie hen maar te eten’! 

Kunnen wij die opdracht aan? Leren we de wereld te zien door zijn 

ogen? 

 

In de voorbereiding kwamen we een zinnetje tegen en waarmee ik 

wil afsluiten: 

 ‘God draagt ons – daarom worden wij niet moe. 

  Hij gaat ons vóór – daarom ligt onze weg open. 

  Zijn Rijk is gekomen én het komt – daarom heeft onze inzet zin. 

  God zij dank!’ 

 

Daarom delen wij! 

 

Amen 

 

Wij luisteren nu naar ‘Wij delen’! - ‘Trinity’ 


