Don Bosco

Bezinning 137: Naar de hemel kijken
Matteüs 14, 13-21 = 18° zondag A-jaar

Het Woord
Toen Jezus hiervan hoorde, week Hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar Hij alleen kon
zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze Hem over land. Toen
Hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde Hij medelijden met hen en Hij genas hun
zieken.
Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar Hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen
plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te
kopen’. Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten’. Ze antwoordden Hem:
‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen’. Hij zei:’Breng ze mij’. En nadat Hij de
mensen opdracht had gegeven op het gras te gaat zitten, nam Hij de vijf broden en de twee vissen,
keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; Hij gaf ze aan de
leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze
de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. Er hadden ongeveer
vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

Een woord bij het Woord
Jezus hoort over de dood van Johannes de Doper. Om dit slechte nieuws te verwerken, trekt Hij
zich in eenzaamheid terug. Maar de mensen volgen Hem en wel in een grote menigte. Ze hebben
honger. Opvallend is dat de leerlingen het initiatief nemen om voor eten te zorgen. Zij het niet
volgens Jezus’ plan. Er is een groot contrast tussen de grote menigte en ‘niets om hun eten te
geven’. Ze stellen hun vijf broden en twee vissen met niets gelijk. Jezus echter vindt dat niet niets.
Dan wordt Jezus heel actief: er volgen maar liefst zeven werkwoorden. Tussen het nemen en het
uitdelen van het voedsel staan opmerkelijke activiteiten: naar de hemel kijken en zegenen en
breken. Jezus blijft in contact met de Vader, die alle voedsel geeft en de honger van de mensen stilt.
Alle honger.
Als God ingrijpt, doet Hij dat met overvloed. De mensen eten tot ze verzadigd zijn en er zijn nog
twaalf korven over. Dat is een volkomenheid.

Het Woord in mijn leven
Wat doe jij als je in een crisis raakt door slecht nieuws? Zie jij de honger van de mensen? Breng je
die nood bij Jezus? Heb je soms de indruk dat je niets hebt om de mensen te helpen? Of zie je jouw
vijf broden en twee vissen? Kijk je op naar de hemel en zegen je?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus,
als wij in nood verkeren,
als wij honger hebben,
kijkt Gij eerst naar de hemel, naar uw Vader,
Schepper en Gever van alle leven.
Juist door uw zegening gebeurt het wonder.
Zegen dan onze vijf broden en twee vissen,
het weinig dat we hebben
om de honger van velen te stillen. Amen.
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