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Jezus geeft vijfduizend man te eten

Matteüs 14:13-21
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Thema: Mijn woorden zijn waar, proef maar!

Doel
De kinderen ontdekken dat Jezus is gekomen om de woorden van God de Vader te spreken, maar dat Hij de mensen ook 
voedt om te laten zien dat die woorden waar zijn.

Toelichting
Jezus kwam om door zijn wonderen namens God mensen te helpen, maar het Goede Nieuws (Evangelie) te verkondigen. 
Zijn wonderen bewijzen dat Jezus niet zomaar iets zegt, maar dat Hij Gods goedheid verwoordt. In deze geschiedenis 
wordt duidelijk dat God de dagelijkse zorgen van mensen niet vergeet. Hij zorgt voor de hele mens: voor zijn hart en voor 
zijn lichaam. Daarom geeft Jezus een grote groep mensen te eten door vijf broden en twee vissen te delen. Hij heeft meer 
dan genoeg, want Gods Koninkrijk brengt echte rijkdom.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Veel brood en vis
Richtlijnen: Vertel de geschiedenis aan de jongste kinderen. Leg daarbij de nadruk op het feit dat Jezus eerst de hele dag 
over God vertelt en mensen geneest. De mensen denken er niet aan dat ze ook nog moeten eten. Ook voor brood en vis 
zorgt Jezus op een wonderlijke manier. Niemand komt tekort, want God wil mensen alles geven.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: De tijd vergeten
Richtlijnen: Heb jij wel eens gehad dat je zo druk met iets bezig was dat je de tijd vergat en dus te laat thuiskwam? Je had 
helemaal niet aan eten gedacht, want je dacht alleen maar aan spelen of het programma waarnaar je keek. De tijd vloog 
voorbij…
Zo gaat het ook bij die duizenden mensen rond Jezus. Ze zijn zo onder de indruk van de woorden en wonderen van Jezus 
dat ze aan niets anders meer denken. Ze vergeten dat ze nog eten moeten kopen en klaarmaken. Eigenlijk best mooi… 
maar dan laat Jezus zien dat God niet alleen voedsel geeft voor hun hart, maar ook voor hun maag. Jezus zelf deelt uit van 
brood en vis. Het is een wonder, dat iedereen meer dan genoeg krijgt. God wil in alles voor hen zorgen.
Ook vandaag geeft God alles: voor ons geloof en voor ons lichaam.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: God geeft aandacht aan alles
Richtlijnen: Met de kinderen die tegen de puberteit aan zitten kun je het gesprek voeren over de vraag hoe belangrijk eten 
en kleding zijn voor hen. Zou God het belangrijk vinden dat je er leuk uitziet? En dat je mooie make-up opdoet? Of moet je 
zeggen: het gaat alleen om jouw binnenkant, niet om je buitenkant?
De geschiedenis van vandaag laat zien dat Jezus aandacht besteedt aan heel de mens. Hij legt Gods woorden uit en laat 
Gods reddende daden zien; Jezus vertelt over zijn Vader en doet wonderen. Maar Jezus verliest de dagelijkse dingen niet 
het oog. Die zijn ook belangrijk. Daarom geeft Jezus voedsel, zodat mensen geloven dat wat Hij zegt waar is en gevoed 
naar huis kunnen.
Wij mogen mensen vertellen over God. Wat zou bij ons kunnen bewijzen dat onze woorden betrouwbaar en waar zijn? 
(vriendelijkheid, praktische hulp)

Extra bijbelgedeelte: Matteüs 6:31-34
(We moeten niet onze aandacht vooral richten op de aardse dingen, maar op Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Alle 
aardse dingen ontvangen wij van God daarbij. Hij kent ons en weet wat wij nodig hebben.)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte 
In het voorafgaande gedeelte lezen we over de dood van Johannes de Doper. Het is een flashback waarmee Matteüs de 
dreiging van Herodes aangeeft. Herodes denkt namelijk dat Jezus Johannes is die uit de dood is opgestaan. Voor Jezus is 
deze dreiging reden om zich terug te trekken naar een eenzame plaats. De mensen gunnen Hem echter geen rust. Als de 
Here Jezus al die mensen ziet voelt Hij een intens medelijden. Zijn hart spreekt! Door het genezen van de zieken laat Hij 
zien dat Hij de Heiland is, de Heelmaker, de Hersteller van alles wat gebroken is. Iedereen lijkt de tijd te vergeten en voor 
ze er erg in hebben is het al avond! Daarmee is het hoog tijd - vinden de leerlingen - voor Jezus om te stoppen en de men-
sen weg te sturen zodat die in de dorpen nog eten kunnen kopen. Jezus zelf heeft echter een ander plan. Stellig zegt Hij 
tegen zijn leerlingen: geven júllie hun maar te eten.  De leerlingen kijken daarop wat voor handen is. Dat is niet noemens-
waardig veel: vijf broden en twee vissen. Voor Jezus is het genoeg. Waar wij mensen grenzen, onmogelijkheden zien daar 
ziet Hij uitgangspunten, mogelijkheden. Als een huisvader dankt Hij voor het eten en spreekt de zegen uit. Er gebeurt een 
wonder: Iedereen wordt verzadigd, via de handen van de leerlingen. Er blijven zelfs twaalf manden vol over: genoeg voor 
alle stammen van Israël. Jezus is de Heiland voor heel de mens. Het gaat Hem zowel om het geestelijke als het lichame-
lijke heil. Hij is de Messias!

Vers voor vers
Vs.13  Jezus laat het niet tot een confrontatie komen met Herodes. Het is zijn tijd nog niet. Het is goed mogelijk dat Jezus’ 

verlangen naar een eenzame plek alles te maken heeft met het verlangen om hetgeen Hij gehoord heeft in gebed 
met zijn Vader te bespreken. De mensen laten zich door Herodes niet afschrikken en blijven Jezus opzoeken.

Vs. 14  Hier blijkt dat het ontwijken van de confrontatie geen teken van zwakte is. De mensen ervaren hier Jezus’ kracht. 
Prachtig ook hoe we Hem hier in het hart kijken!

Vs. 15  Het is een praktische, logische en ook wel betrokken opmerking van de leerlingen.
Vs. 16  Als Heer en Koning gebiedt Hij: ‘geven jullie hun maar te eten.’ In wat nu gaat gebeuren hebben de leerlingen een 

bemiddelende rol.
Vs. 17  De leerlingen zullen verbaasd zijn geweest. We hebben maar vijf broden en twee vissen. Ze rekenen totaal niet 

met Jezus’ mogelijkheden en macht terwijl ze toch ook al heel wat meegemaakt hebben! Jezus heeft geduld met 
zijn leerlingen en met ons.

Vs. 18  Opnieuw klinkt zijn gebiedende stem. Wat in de ogen van de leerlingen weinig is, moet bij Jezus gebracht worden.
Vs. 19vv Ook in vers 19 heeft Jezus de regie. Als een huisvader deelt Hij het eten uit. Duidelijk wordt hier de bemiddelende 

rol van de leerlingen beschreven. Zij mogen gaan uitdelen van wat Jezus geeft. Hij laat zien dat Gods volk voor 
altijd bij Hem kan blijven en daar genoeg heeft om te leven. Hij is de ware voedingsbron voor heel het volk, man-
nen vrouwen en kinderen. Bij Hem telt iedereen mee! 

De woorden uit vers 19 doen denken aan de Avondmaalsviering: Jezus die zichzelf geeft als het ware brood van het leven. 
De leerlingen, wij, mogen de mensen uitdelen van Hem. We worden ingeschakeld om de mensen te vertellen over Hem die 
hen het echte leven wil geven. Daarbij mogen we vertrouwen op zijn zegen. Als wij maar het ‘weinige’ dat we hebben bij 
Hem brengen! Hij weet daar wel raad mee. 
In het Oude Testament wordt een maaltijd als beeld gebruikt voor de Messiaanse tijd, de tijd van herstel en vrede. Dat 
beeld zie je hier ook duidelijk naar voren komen. De Here Jezus die de mensen werkelijk verzadigen wil. In die zin is het 
wonder van de vermenigvuldiging ook een gelijkenis. 

Vragen
• Wat zou jij aan de Here Jezus kunnen geven zodat Hij het kan gebruiken?
• Hoe zou Jezus jou kunnen gebruiken/Hoe gebruikt Hij jou om uit te delen van wat Hij geeft? 

Auteur: HdJ

Liederen
Psalm 146
Lied 383     (=Gezang 57A LvdK)
Lied 836     (=Gezang 463 LvdK)
Niets is onmogelijk voor U    ‘Wonderdijk’ christelijke kinderboekenweek
Vijf broden en twee vissen   Liedjes voor kinderen del 1 Elly en Rikkert
Samen delen     Alles wordt nieuw deel 1:19
Vijf broden en twee visjes    Jan Visser nieuwe liedjes rond de Bijbel deel 3 – cd

Auteur: PZ
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Veel brood en vis

Inleiding
Daar loopt Sara naar de klas. Wat ziet ze er mooi uit in 
haar nieuwe jurk! En wat heeft ze op haar hoofd? Het 
is een hoed. Een echte verjaardagshoed. Die heeft de 
juf voor haar gemaakt. Omdat ze vandaag jarig is! Trots 
loopt ze naar binnen. Als het tijd is voor fruit eten mag ze 
trakteren. Tom roept: ‘geef mij eerst, Sara!’ en dan roept 
Nelly: ‘begin bij mij Sara’. De juf schudt haar hoofd. ‘Er is 
genoeg voor iedereen’, zegt ze. Als Sara alle kinderen en 
de juf een lekkere traktatie heeft gegeven, pakt ze er zelf 
ook een uit de mand. Dat is lekker. En wat is het toch leuk 
om uit te delen. Jammer dat je maar een keer per jaar 
jarig kunt zijn, denkt ze.

Vertelling
Jezus is in een boot gaan varen. Hij wil even alleen zijn 
en vaart naar een rustige plaats. Hij ziet een goede plek 
om de boot aan te leggen. 
Maar wat is dat? Een hele grote groep mensen staat aan 
de kant op Hem te wachten. Ze zijn met veel, wel meer 
dan vijfduizend! Het zijn mannen, vrouwen en kinderen. 
Ze wachten allemaal op Jezus. Ze willen horen wat hij te 
vertellen heeft, want Hij kan zo mooi vertellen over God. 
Hij is anders dan alle leraren die ze kennen. Een moeder 
wil dat Jezus haar zieke dochter beter maakt. Een man 
wil dat Jezus zijn blinde ogen weer laat kijken. Jezus ziet 
ze allemaal staan. Hij komt naar hen toe en maakt alle 
mensen die ziek zijn weer beter. Hij vertelt ze over God, 
over zijn Vader die van mensen houdt. 
De mensen willen zo graag luisteren naar wat Jezus zegt, 
ze vergeten helemaal de tijd. Dan komen de vrienden 
naar Jezus toe. ‘Het is al laat geworden en het is etens-
tijd’, zeggen ze tegen Jezus. ‘Geven jullie ze maar te 
eten’, zegt Jezus tegen zijn vrienden. Ze kijken verbaasd. 
Snapt Jezus het dan niet? Er zijn maar vijf broden en 
twee vissen, dat is echt niet genoeg voor zoveel mensen! 
‘Breng mij de broden en de vissen maar’, zegt Jezus dan. 
‘En laat iedereen gaan zitten op het gras.’ 
Dan gebeurt er iets heel bijzonders. Jezus breekt de 
broden en vissen in stukken en legt die in manden. De 
vrienden pakken allemaal een mand en mogen het eten 
uitdelen aan de mensen. Er is genoeg voor iedereen. Het 
brood raakt niet op en de vis ook niet. Als iedereen ge-
noeg gegeten heeft zijn er nog twaalf volle manden over. 
Dat is bijzonder, een echt wonder van God! 

Vragen
Jezus zorgde goed voor de mensen die bij Hem waren. 
En Hij zorgt ook voor jou. 
Hoe merk je dat Hij voor je zorgt?

Auteur: SdK
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De tijd vergeten

Inleiding
Je hebt het vast wel eens meegemaakt. Je hebt afge-
sproken om vijf uur thuis te zijn, op tijd voor het eten. En 
tot die tijd speel je met je vriendje buiten. Jullie zijn een 
heel gave hut aan het bouwen en het lukt goed. Je bent 
zo druk bezig dat je helemaal de tijd vergeet. Zelfs een 
knorrende maag waarschuwt je niet dat het tijd is om 
naar huis te gaan, zodat je op tijd bent voor het eten. De 
tijd is voorbij gevlogen. Zo gaat het ook in het bijbelver-
haal van vandaag met de duizenden mensen die naar 
Jezus komen luisteren.

Vertelling
Stef is samen met zijn vader op pad. Ze zijn vanmorgen 
op weg gegaan om Jezus te zien en te horen. Eindelijk 
mocht hij een keer mee omdat Jezus in de buurt was. 
Maar wat een pech! De Here Jezus was in een bootje 
gestapt en weggevaren. Stef had sip gekeken toen zijn 
vader zei dat ze dan maar terug naar huis zouden gaan. 
Maar een groep andere mensen zei: ‘We kijken waar de 
boot naartoe vaart, we gaan er achteraan.’ ‘Doen wij dat 
ook?’, had Stef gevraagd. En nu lopen ze dus hier. Tus-
sen al die andere mensen loopt Stef hier met zijn vader. 
Als Stef om zich heen kijkt, ziet hij dat er steeds meer 
mensen met hen meelopen. Hij ziet mannen, vrouwen en 
kinderen. En hij ziet ook dat sommige mensen geholpen 
worden, omdat ze ziek zijn of dit eind niet zelf kunnen 
lopen. Regelmatig kijkt Stef naar het water om te kijken 
of hij het bootje van Jezus nog ziet. ‘Papa, kijk eens, het 
bootje waar Jezus in zit, gaat naar het strand. Straks zal 
Hij uitstappen en kan ik Hem zien.’ ‘Ja jongen, kijk en 
luister maar goed naar Hem.’

Als de Here Jezus aan de overkant van het meer aan-
komt, ziet Hij al de mensen die over het land naar dezelf-
de plaats zijn gekomen. Dit was niet de bedoeling. Hij is 
juist in de boot gestapt en weggevaren om alleen te kun-
nen zijn op een stille plek. Maar stil is het hier nu zeker 
niet. Jezus ziet al die mensen die zijn bootje zijn gevolgd 
en Hij ziet al de moeite die ze hebben gedaan om dicht 
bij Hem te kunnen komen. Zal Hij een stuk verder varen 
of zal Hij hier toch uitstappen? Hij kijkt langzaam rond en 
Stef kijkt vol verwachting naar Jezus. Stef vraagt zich af: 
‘Wat zal Hij doen? Zal Hij hen wegsturen of zal Hij ver-
halen gaan vertellen?’ De Here Jezus ziet al de mensen 
en Hij krijgt medelijden met hen. Hij ziet ook alle zieke 
mensen die ze hebben meegenomen. Hij zegt: ‘Breng de 
zieken bij Mij.’ En zo gebeurt het. De zieke mannen, de 
zieke vrouwen en de zieke kinderen die ook hierheen zijn 
gekomen, worden bij Jezus gebracht. Eén voor één kijkt 
Jezus hen aan en maakt Hij ze weer beter.

‘Pap, zie je dat? Ging het de vorige keer dat je bij Jezus 
was ook zo?’ Zijn vader kijkt hem aan met een glimlach 
op zijn gezicht. ‘Ja zeker Stef. Het is heel bijzonder, hè. Ik 
denk dat Jezus echt een heel bijzondere man is. En het is 
nog niet voorbij.’ Even kijkt papa omhoog naar de zon. De 
zon is al over het hoogste punt heen. ‘Pap,’ Stef trekt aan 
de mouw van zijn vaders mantel. ‘Pap, ga je ook zitten? 
Iedereen gaat zitten, ik denk dat Jezus weer iets gaat 
vertellen!’ Net als de anderen gaan Stef en zijn vader in 
het gras zitten en langzaam wordt het helemaal stil. Dan 
begint Jezus te spreken. Wat een prachtige verhalen 
vertelt Hij toch!

Een tijdje later wordt het druk in de buurt van Jezus. Zijn 
vrienden staan rondom Hem. Stef, die dichtbij zit, kan net 
horen wat ze zeggen. ‘Jezus, we zijn hier met al die men-
sen, maar op deze plaats is het erg eenzaam en het is al 
laat. Stuur de mensen toch weg, laat ze naar de dorpen 
in de buurt gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ Stef kijkt 
naar de lucht. Ja, die vrienden van Jezus hebben gelijk. 
De zon staat al laag, het einde van de middag komt al in 
zicht. Daar heeft hij helemaal niets van gemerkt, de tijd 
is zo snel voorbij gegaan. Dan hoort hij Jezus’ stem die 
zegt: ‘Ze hoeven niet weg hoor, geven jullie hen maar te 
eten.’ Verbaasd kijken de vrienden Jezus aan, en ook 
Stef kijkt Hem verbaasd aan. Hebben ze dan zoveel eten 
meegenomen? Maar hij ziet helemaal niets! Zou het nog 
in het bootje liggen? ‘We hebben hier niets, alleen vijf 
broden en twee vissen!’, roepen ze uit. ‘Breng ze maar 
naar Mij,’ zegt Jezus. En dat doen ze. ‘Zorg ervoor dat 
alle mensen in groepen bij elkaar op het gras gaan zitten.’ 
Dan pakt Hij de vijf broden en twee vissen, kijkt om-
hoog naar de hemel en zegent de broden en de vissen. 
Dan breekt Jezus het eerste brood in stukken. Stef kijkt 
gespannen toe. Wat gebeurt daar nu? Jezus blijft maar 
breken van het brood, het lijkt wel alsof het niet opgaat! 
De vrienden van Jezus beginnen het brood uit te delen. 
Iedereen eet brood en stukken vis. Ook Stef en zijn vader 
krijgen stukken brood en vis.  Het smaakt  heerlijk! ‘Neem 
nog een stuk,’ zegt een man uit hun groep en Stef neemt 
nog een lekker stuk brood. ‘Neem nog maar een stuk,’ 
zegt een andere man. Maar Stef hoeft niet meer, zijn buik 
is helemaal gevuld met brood en vis. Zijn vader neemt 
nog wel een stuk, daarna heeft ook hij voldoende gege-
ten. In hun groep is zelfs nog vis en brood over. De vrien-
den van Jezus beginnen alles wat over is te verzamelen. 
Ze hebben manden uit de boot gehaald en vullen ze nu 
met de resten van het brood en de vis. Bij alle groepen 
is nog over, er is zelfs heel veel over. Twaalf manden vol 
met brood zijn over! 
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‘Zeg pap,’ zegt Stef, ‘hoeveel mensen zijn er hier eigen-
lijk?’ Zijn vader kijkt eens rond. Er zijn veel mensen, maar 
omdat ze in groepen zitten, kan hij het gemakkelijker 
tellen. Nou, precies tellen lukt niet, het zijn er ook zoveel! 
‘Nou Stef, ik denk dat er zeker ongeveer vijfduizend man-
nen zijn, en dan zie ik ook nog heel wat vrouwen en ook 
kinderen, net als jij!’ Daar moet Stefan even over denken, 
Vijfduizend mannen en dan ook nog vrouwen en kinde-
ren… en die hebben allemaal gegeten van vijf broden 
en twee vissen…. en dan zijn er ook nog twaalf manden 
met brood over…. Wat een wonderlijke en bijzondere 
dag is het geworden! Wat heeft Jezus goed voor hen 
allemaal gezorgd: Stefs buik is vol met eten, en zijn hoofd 
is vol met mooie woorden die de Here Jezus vandaag 
gesproken heeft. Deze bijzondere dag zal hij altijd blijven 
onthouden.

2 augustus 2020  |  copyright VHM

Gebed
Here Jezus , wij danken U dat U altijd de tijd neemt om 
naar ons te luisteren als wij met U praten. Wij willen U 
bedanken voor Uw woorden die ons vertellen hoe wij 
moeten leven. Dank U wel dat U ons alles geeft wat 
wij nodig hebben. U geeft ons alles zodat ons lichaam 
gevoed wordt en U geeft ons alles voor ons geloof. Wilt U 
ons helpen om Uw woord te begrijpen.
Amen

Auteur: JvdM
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God geeft aandacht aan alles

Inleidend gesprekje
• Wat vind jij het belangrijkste? Jouw binnenkant of jouw 

buitenkant?
 Luister naar wat de kinderen zeggen of stel nog wat 

vragen er tussendoor, zoals: Als iemand aan de bui-
tenkant een hele knappe meid of jongen is en hij of zij 
liegt of pest voortdurend, wat denk je dan? Of iemand 
is helemaal niet zo knap. Vindt zichzelf misschien zelfs 
wel lelijk. Maar die persoon is wel altijd heel hulpvaar-
dig. Wat zeg je dan? Wat is dan het belangrijkste? Met 
wie zou jij het liefste bevriend zijn? Waarom?

• Als je jezelf een beetje mooier maakt door wat make-
up op te doen, mag dat, vind je? Vind je het leuk om 
mooie kleren aan te hebben en waarom?

• Hoe kun je jouw binnenkant en jouw buitenkant een 
beetje op elkaar laten lijken?

Bijbelverhaal
Jezus is verdrietig. Hij heeft zich teruggetrokken  in een 
boot om daar met zijn hemelse Vader te praten. Zijn grote 
vriend en neef Johannes de Doper is gestorven. Nou 
ja, gestorven. Hij is vermoord, door koning Herodes die 
hem eerst gevangen had laten nemen.  Geen wonder dat 
Jezus verdrietig is en even alleen wil zijn.
Hij vaart met een boot en zoekt de stilte op van het water. 
Hij wil praten met zijn hemelse Vader. Want waar kan Hij 
beter naar toe met zijn verdriet dan naar Hem?
Toch duurt het alleen zijn niet lang want al snel merkt 
Jezus dat op de oever van het meer allerlei mensen Hem 
volgen en naar Hem roepen. Ze komen uit de omliggende 
dorpen en willen Jezus zien en horen. Jezus kan er nu 
voor kiezen een poosje voor zichzelf te hebben, alleen 
te zijn en verder het meer op te varen.  Maar dat doet Hij 
niet. Hij krijgt medelijden met de mensen en vaart naar de 
kant. Zijn eigen verdriet is niet het belangrijkste. Hij maakt 
zieke mensen beter. De ene na de andere zieke wordt bij 
Hem gebracht.
Langzamerhand begint het al een beetje donker te wor-
den. De discipelen worden zenuwachtig. Ziet Jezus niet 
dat de nacht zo invalt en wat moeten al die mensen dan 
hier, zo ver van huis? Ze stappen op Jezus af. ‘Meester, 
de avond is bijna gevallen. De mensen hebben eten no-
dig. Ze hebben de hele dag nog niets gehad. We kunnen 
ze beter  naar de dorpen in de omgeving sturen om daar 
eten te halen’.
‘Nee hoor, de mensen hoeven niet weg te gaan. Geven 
jullie ze maar te eten’, is Jezus’ antwoord. Ik zou nu die 
gezichten van de discipelen wel eens willen zien. Ze zien 
met eigen ogen hoeveel mensen er inmiddels zijn aan 
komen lopen. En moeten zij hen dan van eten voorzien? 
Dat is toch onmogelijk? Hoe zou jij reageren? Wat zou jij 
doen? Wat zou jij tegen Jezus zeggen als Hij dit tegen jou 
gezegd zou hebben?...
De discipelen antwoorden: ‘Maar Meester, wij hebben 
hier alleen maar vijf broden en twee vissen. Meer is er 
niet’.

‘Geef ze maar aan Mij’, zegt Jezus. Ze leggen gehoor-
zaam de broden en vissen in de handen van de Here 
Jezus.  Dat is ook het allerbeste wat ze kunnen doen; wat 
je hebt, aan Jezus geven, ook al zit je vol vragen.

Dan vraagt Jezus de mensen om in groepen te gaan 
zitten. Overal worden groepjes gevormd van mannen, 
vrouwen en kinderen die bij elkaar in het gras gaan zitten. 
Ik zou wel eens willen weten wat de discipelen in die tus-
sentijd doen. Zullen ze iets van Jezus’ handelen begrij-
pen? Ze waren getuigen dat Jezus de hele dag bezig is 
geweest mensen beter te maken. Maar wat wil Hij nu toch 
doen? Wat is Hij van plan met die paar broden en vissen? 
Terwijl  de mensen  in groepen gaan zitten, houdt Jezus 
zorgvuldig de broden en vissen vast. Eindelijk heeft ieder 
een plekje gevonden en is de rust weergekeerd. Dan heft 
Jezus het voedsel in zijn handen omhoog, naar de hemel 
en dankt God de Vader voor het eten. Alle ogen zijn op 
Jezus gericht.
Hij breekt het eerste brood in verschillende stukken en 
geeft het aan zijn discipelen. ‘Deel maar uit!’ De discipe-
len beginnen het brood dat Jezus hen geeft uit te delen. 
Als hun manden leeg zijn gaan ze opnieuw naar Jezus 
die de manden weer vult. Ze lopen af en aan, van de ene 
groep naar de andere. Net zo lang tot iedereen genoeg te 
eten heeft gehad.
Al het eten dat over is wordt opgehaald, wel twaalf man-
den vol. Veel praatjes hebben de discipelen niet meer. 
Meer dan vijfduizend mensen hebben eten gekregen. 
Zieke mensen genezen, mensen eten geven, mensen 
vertellen over zijn hemelse Vader. Alles is voor Jezus 
belangrijk. 

Binnenkant en buitenkant
We hadden het in het begin over de binnenkant en de 
buitenkant. Jezus laat hier zien dat Hij ze allebei belang-
rijk vindt. Hij wil de mensen  die ziek zijn helpen, maar 
ook als ze honger hebben. Hij vindt jouw buitenkant, 
maar ook jouw binnenkant belangrijk. Maar let op dat ze 
wel op elkaar lijken.
Je kunt je prachtig opmaken of stoer kleden in mooie 
merkkleding, maar als je een pester of roddelaar blijft, 
wat heb je dan aan die mooie buitenkant?
Ook grote mensen hebben er wel problemen mee om niet 
alleen aan zichzelf, maar ook aan anderen te denken. 
Men kan heel netjes zijn naar elkaar als alles goed gaat. 
De buitenkant ziet er prachtig uit. Niets op aan te merken. 
Maar als er dan een crisis uitbreekt, zoals in dit voorjaar, 
dan ineens zijn er heel veel mensen die bijvoorbeeld 
gaan hamsteren. Die hun karretje vol stoppen voor 
zichzelf en niet denken aan andere mensen, die voor 
lege schappen staan. Eigenlijk past dat niet bij die mooie 
buitenkant.
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Jezus had ook die vijf broden en twee visjes samen met 
de discipelen op kunnen eten en tegen de mensen kun-
nen zeggen: ‘Gaan jullie zelf maar op zoek naar eten’. 
Maar dat doet Hij niet. Dat past ook niet bij Jezus. Jezus 
wil aan de buitenkant laten zien wat Hij van binnen voelt 
voor de mensen.
Jezus laat niet alleen zien dat Hij zieke mensen beter wil 
maken, maar dat Hij het ook belangrijk vindt dat de men-
sen niet met hongerige magen naar huis gaan.

Vragen:
• Hoe is dat bij jou? Lijken de binnen- en de buitenkant 

een beetje op elkaar? Ben jij te vertrouwen. Wat je zegt 
en belooft, doe je dat ook? De Here Jezus wil jou dat 
leren.

• Wat zou jij aan de Here Jezus kunnen geven zodat Hij 
het kan gebruiken?

• Hoe zou Jezus jou kunnen gebruiken? Hoe gebruikt Hij 
jou om uit te delen van wat Hij geeft?

Gebed.
Here Jezus. Mijn binnenkant lijkt niet altijd op de bui-
tenkant. Dank u wel dat de Here Jezus laat zien dat zijn 
woorden net zo belangrijk zijn als zijn daden. Wilt U mij 
daar ook bij helpen? Wilt U mij laten zien wat ik aan U 
kan geven, zodat U het kunt gebruiken? 

Auteur: JvVvN
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