
OVERDENKING 
 

In de week dat ik deze viering voorbereidde las ik een recent boek over 

wonderen. Het heet Een kleine geschiedenis van het wonder en is 
geschreven door een collega die zich eens helemaal wilde verdiepen in 

hoe er in de loop van de eeuwen in de kerk en daarbuiten over het wonder 
is gedacht. 

 
 

Waaraan denkt u bij het woord wonder? Iets om je hoofd over te breken, 
omdat het zoveel vragen oproept, -allereerst de vraag moet je het 

letterlijk nemen of figuurlijk? Een struikelblok voor je geloof? Of iets dat je 
juist niet zou willen missen? Of misschien wel allebei tegelijk? 

 
Vanmorgen kwamen er maar liefst twee wonderverhalen voorbij. Piet 

Kuiper noemde de doortocht door de Rode Zee, en zei ook even: ik heb 
het altijd een bizar verhaal gevonden. En de evangelielezing gaat over wat 

altijd wordt aangeduid als de wonderbare spijziging. Daar zit het woord 

wonder ook in. 
 

Door het lezen van dit boek werd ik gedwongen zelf na te denken over 
hoe ik aankijk tegen het wonder. In welke denker herkende ik mij en in 

welke niet?  
 

Ik kan u het boekje aanraden, het is zeer informatief en helder en 
aanstekelijk geschreven. Voor mij was het een eyeopener dat er al vroeg 

in de christelijke traditie kritische stemmen klonken en gewaarschuwd 
wordt tegen een geloof dat al te afhankelijk is van uiterlijke wonderen. 

Jezus uitspraak tegen Thomas Zalig wie niet zien en toch geloven wordt 
nogal eens herhaald. De meeste theologen beschouwen het geloof als het 

grootste en echte wonder.  



Daar gaat het allemaal om, en daar zijn wonderverhalen voor bedoeld, om 
geloof en vertrouwen in ons te wekken en te versterken. 

 

Dat geldt ook voor dit verhaal van de wonderbare spijziging. Je kunt 
meteen afhaken omdat je denkt: dat kan nooit, vijf broden en twee vissen 

die genoeg zijn voor 5.000 mensen en dat er dan nog eten over is ook. 
Een onmogelijke rekensom. 

 
Maar het is wel één van de kernverhalen in het evangelie, net als de 

doortocht door de Rode Zee dat is in het eerste Testament. Oerverhalen 
zijn het, waar ontzettend veel in zit. Mooi en verrassend dat het eerste 

verhaal verbonden werd met het aangaan van een levensverbintenis. Op 
Zondag Laetare wordt heel vaak het evangelieverhaal gelezen van de 

wonderbare spijziging, het is een belangrijk station op de weg naar Pasen, 
de Levensweg. Het heeft te maken met vreugde en overvloed. En dat 

hebben we broodnodig. 
 

 
 

Wat was ik blij met die mooie tekening van Marit van die picknick. Die 
drukt op een prachtige manier dingen uit die te maken hebben met dit 

verhaal. De wolkjes in de lucht, de plukjes gras rondom. Alles ademt 
ontspannenheid, vrede, feestelijkheid, de vruchten van de aarde die 

worden gedeeld, gemeenschap. Zoals die mensen daar samen rond het 
met zoveel toewijding getekende roodwitgeblokte kleed zitten, bijna 

plechtig, de benen zo mooi opzij gevouwen, heeft het iets van een ritueel.  
 

Iedere gezamenlijke maaltijd kan dat zijn, een ritueel, dat je er even bij 
stilstaat dat je daar samen rond één tafel zit, dat je te eten krijgt, dat er 

genoeg is voor iedere aanwezige, dat jij niet alleen maar dat je samen in 
leven wordt gehouden, en dat er behalve het eten voor je zoveel is dat je 

met elkaar deelt. Daarom is bidden en danken voor het eten ook zo goed, 
dat je daar, hoe kort ook, in een flits elke dag even van bewust bent. 

 



Die broden en die vissen staan allereerst voor materieel voedsel dat nodig 
is om te leven voor ieder mens. Daar ging het in de afgelopen vesper op 

biddag over, het voeden van de hongerigen. Jezus wil dat in deze wereld 

iedereen te eten krijgt, niemand uitgezonderd. Hij bekommert zich niet 
alleen om zijn leerlingen, de eigen groep, maar om de menigte, om allen. 

Welke middelen er nodig zijn om dat doel te bereiken, die vraag komt op 
de tweede plaats. Het doel staat voorop en mag nooit wijken. Waar een 

wil is, is een weg.  
 

Wij gaan komende week stemmen. Niet zo eenvoudig om te bepalen aan 
wie je je stem wilt geven, er zijn heel wat afwegingen te maken. Maar een 

belangrijke vraag voor wie gelovig in het leven wil staan lijkt mij altijd de 
vraag: gaat het deze partij om het belang van een bepaalde groep, of om 

dat van alle mensen, niemand uitgezonderd?  
 

In het verhaal werpen zowel Filippus als Andreas bezwaren op tegen het 
doel van Jezus en zeggen: helaas, het kan niet, er is nooit genoeg 

voorhanden om te voorzien in de behoeften van iedereen. Jezus wil dat 

niet horen en zegt gewoon: Laat iedereen eerst maar eens gaan zitten. 
Dikke streep onder iedereen. 

 
Het gaat hier behalve om wat er materiëel nodig is om te leven, het 

dagelijks brood, ook om geestelijk voedsel: aandacht, liefde, vertrouwen, 
geloof. En om het vertrouwen dat daarvan genoeg is voor iedereen en dat 

we in deze dingen geen concurrenten hoeven te zijn van elkaar, bang om 
zelf te kort te komen. Jezus was ervan overtuigd dat het geloof in en 

vertrouwen op de liefde van God genoeg was om alle mensen op aarde te 
voeden. Hij wist dat zodra de beweging van het delen in zou zetten er ook 

een proces van vermenigvuldiging op gang zou komen. Vergelijk het met 
de R-factor van het Coronavirus dat nu rond de 1 schommelt. De R-factor 

van wat hier wordt gedeeld ligt boven de 1000, als dit voedsel eenmaal de 
kring rondgaat verveelvoudigt het zich razendsnel. 

 

Het echte wonder in de Bijbel is het wonder van de liefde die zich uitdeelt 
in een beweging die nooit ophoudt. Om werkzaam te kunnen zijn heeft die 

liefde dragers nodig, mensen die haar niet voor zichzelf houden maar 
doorgeven, zoals licht zich verspreidt door middel van duizend kleine 

vlammetjes. Mensen die anderen als vanzelfsprekend de aandacht en 
liefde gunnen die ze zelf hebben ontvangen en er vreugde in scheppen om 

haar te verspreiden.  
 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar over dat wonder kan ik niet genoeg 
verhalen horen. 

 
 

  
     

 


