
zondag 26 augustus 2018 in het Kruispunt 
 
 
lezing oude testament (lector) 2 Koningen 4, 42-44 
 
lied Liedboek 145, 1.5.   O Heer mijn God... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Marcus 8, 1-21 
 
lied  Liedboek 390   Het brood in de aarde... 
 
 
uitleg en verkondiging 
 
 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---laten liggen--- 

 

Soms laat ik in een preek stukken uit de tekst liggen.  

 

Een aantal verzen die er wel staan  

maar waar ik dan niets over zeg.  

 

Niet alles kan aan de orde komen,  

want er moet een beetje een lijn in een preek zitten.  

En als ik wel over alle dingen in de tekst iets wil zeggen,  

dan stuur ik uw gedachten verschillende kanten op,  

en dat is verwarrend.  

 

Maar soms is dat wel onbevredigend.  

Wat ik laat liggen is soms best belangrijk in de opzet van de schrijver.  

 

Nou, dat was vorige zondag het geval.  

 

Toen ging het over de genezing door Jezus  

van een niet horende en moeilijk sprekende man,  

en de aandacht van Marcus  

voor de gebarentaal van Jezus.  

 

Maar waar ik toen niets mee heb gedaan was het feit  

dat dit geheel zich in heidens gebied afspeelt,  

zoals ook daarvoor het gesprek van Jezus  

met een vrouw uit Syro-Fenicië.  

Marcus vindt het belangrijk om dat te vermelden.  



 

Bij het, laat ik zeggen, hardnekkig negeren van tekstgedeelten,  

zou het me niet verbazen als in zo'n geval  

de een of ander van u bij de koffie  

aan mijn jasje zou trekken en zeggen:  

luister, heb je niet wat over het hoofd gezien?  

 

Dus dat had ik eigenlijk wel een beetje verwacht afgelopen zondag,  

maar ja... 

 

 

---twee verhalen--- 

 

Er staan in het Marcusevangelie twee verhalen  

over de verzadiging van duizenden mensen.  

 

Dat eerste is voorgelezen toen Pauline hier de kerkdienst leidde  

op 22 juli. Ook een dienst met avondmaal,  

want dat ligt dan in de lijn van de lezingen.  

 

Het tweede verhaal dus nu.  

Dat zijn twee verzadigingsverhalen met brood en vis  

binnen drie hoofdstukken.  

En er zijn nogal wat verschillen.  

 

In het eerste zijn er vijfduizend die te eten krijgen,  

in het tweede vierduizend.  

En in het eerste worden er na afloop twaalf manden  

resten ingezameld en in het tweede  

zeven manden.  

Er zijn nog meer verschillen, maar dan wordt het misschien verwarrend.  

Dus die laat ik liggen, zal ik maar zeggen... 

 

 

Nu kun je zeggen: nou ja, dan zal dat wel zo geweest zijn  

als het er staat.  

 

Maar Marcus kon nog niet weten dat zijn evangelie  

na tweeduizend jaar in kleine stukjes geknipt  

zou fungeren als vertrekpunt van bezinning  

in een geloofsgemeenschap in een wekelijks ritme,  

dus hij gaat er vanuit dat je die eerste spijziging (van 22 juli)  

nog in gedachten hebt als je deze tweede leest.  

 

Waarschijnlijk is het zelfs in de zin van Markus dat u,  

zeg maar, even terugbladert met het idee:  

hé, dat was net toch een ander getal?  



 

Het eerste is op joods grondgebied,  

en Markus gebruikt getallen  

die bij de joodse traditie horen:  

het getal vijf voor de boeken van de tora,  

vijfduizend, heel veel.  

 

En de manden na afloop: twaalf, de stammen van Israël. 

Jezus is er voor het volk van God. 

Dat is de boodschap. 

 

Maar tussen de beide broodvermenigvuldigingen in  

staat de grensovergang,  

die ik afgelopen zondag liet liggen.  

 

Jezus is de grens overgegaan,  

hij bevindt zich nu buiten joods gebied.  

 

Een vrouw heeft hij daar ontmoet,  

en die heeft hem de ogen geopend  

voor het geloof dat er bij de heidenen leeft: 

 ze zien wat in Jezus, ook al is het brood voor het volk van God,  

de kruimels die van de tafel vallen,  

die weten ze al te waarderen.  

 

En daar dus ook de ontmoeting met de mensen  

die een dove en moeilijk sprekende  

naar hem toe brengen,  

heidenen die dus veel van Jezus verwachten,  

terwijl hij net daarvoor door joden en farizeeën 

 is afgewezen, en ook in zijn woonplaats in Nazareth.  

 

Er is iets gebeurd tussen deze verhalen in.  

 

Het tweede verhaal zegt:  

niet alleen voor joden,  

maar Jezus is er voor allen:  

 

het getal vier van vierduizend  

staat dan voor de vier windstreken,  

en de manden na afloop zeven:  

het getal van de goddelijke volheid.  

 

De zeven naties,  

de zeventig volken die er zijn op de wereld 

(zoals men toen dacht)  

- het is voor iedereen en voor overal!  



 

Marcus wil zeggen: 

Jezus is het brood voor ons,  

niet alleen voor joden maar voor alle mensen! 

 

 

Daarom begint het tweede verhaal ook met de mededeling  

dat er velen waren die van ver gekomen waren.  

Dat is een staande uitdrukking voor de aanwezigheid van heidenen.  

 

En dat die hele massa aan mensen drie dagen lang  

naar Jezus luistert voordat de honger zich meldt.  

 

Drie dagen! 

 

"Wat jammer nou...", zei Martin Luther bij deze tekst,  

"dat niemand heeft opgeschreven  

wát Jezus heeft gezegd in die drie dagen.  

Je had er een evangelie mee kunnen vullen.  

Maar de evangelisten wilden blijkbaar alleen vertellen wat er gebeurde..."  

 

Ja, dat is een behoefte van alle tijden,  

bij gelovigen, en zeker bij theologen.  

Hadden we maar meer bronnenmateriaal  

over Jezus, zijn woorden.  

Dan waren we waarschijnlijk nog veel dichter  

bij zijn bedoelingen gekomen.  

Nog een evangelie meer met uitspraken van Jezus... 

 

 

Dat is natuurlijk een leuke opmerking van Luther.  

Maar als je even met de gedachte speelt  

wat Marcus daar eventueel van  

gevonden zou hebben kun je er ook vragen bij hebben.  

 

Want dat is het nou net:  

dat wij altijd denken:  

eerst genoeg hebben, en dan beter kunnen delen.  

 

Terwijl deze beide verhalen toch zeggen:  

niet wachten tot je genoeg hebt, maar delen  

- vóórdat je denkt dat er genoeg is.  

 

Misschien geldt dat hier ook wel:  

Meer verhalen over Jezus hebben  

is niet per se de sleutel tot een beter verstaan  

van Jezus.  



Zijn verhaal, zijn boodschap, is duidelijk genoeg.  

We moeten niet eerst meer over hem weten om te beginnen  

volgens hem te handelen.  

Het is beter dat we ons daar meteen op richten.  

 

 

Nu het duidelijk is: Jezus is er voor iedereen  

- blijkt het onbegrip weer te liggen bij de mensen  

van wie je dat het minste zou verwachten.  

 

De farizeeën en de leerlingen zelf.  

Ze begrijpen het niet.  

Zegt Jezus.  

 

Zullen we kijken wie het dichtst bij ons zit?  

Of we het meest op de farizeeën lijken,  

of het meest op de leerlingen? 

 

 

 

---begrijpen 1--- 

 

Ja, nu heeft Jezus net iets gedaan waar iedereen over vertelt,  

en wat ook geen van de evangelisten  

wilde laten liggen  

- en nu komt hij Farizeeën tegen en die vragen hem  

om zich eerst maar eens te bewijzen!  

Geef ons een teken uit de hemel!  

Terwijl er net een teken geweest is.  

Ze hadden het kunnen zien.  

Ze zullen er over horen.  

Dat verklaart misschien zijn korzelige reactie.  

Kennen wij zo'n houding ook? 

 

 

“Als God bestaat, dan moet hij maar eens  

een teken laten zien dat hij er is”.  

 

"Als ik in God moet geloven dan  

moet hij eerst een einde maken aan..." 

- een nood of ellende of onrecht  

die of dat onze aandacht heeft  

en we onverteerbaar vinden.  

 

Alsof je alleen daardoor al in hem zou geloven  

dat iets onverteerbaars er niet was  

dat er nu wel is.  



 

Geloof werkt zo niet.  

Geen enkele religie werkt zo. 

 

 

Je zult je er mee in moeten laten  

en dan zien wat het met je doet.  

 

De betekenis van Jezus, zo wil Markus zeggen,  

wordt zichtbaar voor degene  

die zich er voor openstelt.  

Wie dat niet doet, ziet niks.  

 

Jezus herken je in het geloof.  

En geloof wordt niet opgewekt  

met speciale tekens op verlangen.  

 

Tekens hebben hun functie bínnen het geloof.  

Niet daarbuiten om te bewijzen  

of geloof wel of niet waar is. 

Wie in Jezus gelooft zal hem herkennen in alle handelingen.  

 

 

Maar misschien moeten wij ons niet zo  

met de Farizeeën identificeren,  

want we zijn niet de mensen  

die zich afsluiten voor het geloof in Jezus,  

misschien zitten wij dichter bij de leerlingen 

die wel graag met hem te maken willen hebben...: 

 

 

---begrijpen 2--- 

 

De leerlingen zitten met Jezus in de boot  

en zodra ze ontdekken dat er maar één brood is  

schieten ze meteen in de reflex:  

o, we hebben veel te weinig.  

 

"een brood maar...!" - voor 13 personen.  

Geen enkele aanleiding om zo te denken. 

 

Ik lees het zo dat Jezus ons van die reflex wil afhelpen. 

 

"Als we genoeg hebben, dan gaan we delen"  

is de houding die kennelijk in ons ingebakken zit. 

Jezus wil ons hebben bij:  

"Als we gaan delen is er waarschijnlijk genoeg" 



 

Niet eerst genoeg willen hebben  

en dan besluiten om wel of niet te delen, 

maar delen  

- en waarschijnlijk ontdekken dat er meer gedaan kan worden dan je dacht. 

 

 

Het zit ons in het bloed, vandaag niet minder dan toen:  

hebben, verzamelen, wachten tot het meer wordt,  

of meer waard wordt,  

en dán er iets mee doen, of duur verkopen... 

 

Hoe meer je hebt hoe verder je er mee komt,  

hoe meer je er mee kunt 

- die houding hebben wij ons aangeleerd.  

 

Maar nee! Je hebt niet.  

Je hebt om te delen. 

 

Ons is aangeleerd dat het beter is eerst zoveel te hebben 

dat het niet meer mis kan gaan  

- maar dan kom je er nooit aan toe  

- en bovendien maak je geen verrassingen mee. 

 

Niet alleen wat de materiële dingen betreft. 

 

Ook wat de innerlijke voeding betreft,  

die je nodig hebt om het leven vol te houden. 

Het brood van binnen. 

 

Het vertrouwen in de mensen, het vertrouwen in God. 

 

Als je eerst zelf genoeg geloofsvertrouwen wil verzamelen  

totdat je het gevoel hebt  

dat je over voldoende beschikt  

om een ander moed in te spreken,  

zul je er niet aan toe komen.  

 

Meteen aan delen denken,  

niet eerst voldoende willen hebben...!  

 

Ja - het onbegrip was er, zo Marcus,  

bij degenen die iets met geloof hadden,  

bij farizeeën en leerlingen  

- dat was in het heidense Tyrus wel anders.  

 



Daar hoefden ze niet eerst genoeg broden te hebben,  

voor de vrouw uit Syro-Fenicië  

waren een paar kruimeltjes  

die van de tafel vallen al genoeg. 

 

Misschien doet het ons goed  

als we leren de kruimels te waarderen.  

 

Heel weinig is al genoeg om te delen. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
stilte 
 
lied Liedboek 995    O vader, trek het lot u aan... 
 


