Bezinning 179: Geef hun te eten 1
Lucas 9,11b-17 = sacramentsdag C-jaar

Het Woord
Jezus sprak tot de mensen over het koninkrijk van God en degenen die genezing nodig hadden,
maakte Hij weer gezond. De dag liep ten einde. De twaalf kwamen naar Hem toe en zeiden: ‘Stuur
de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omgeving gaan om daar te
overnachten en op zoek te gaan naar eten, want dit is een afgelegen plaats.’ Maar Hij zei tegen
hen: ‘Geven jullie hun te eten.’ Ze zeiden: ‘We hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten
wij dan eten gaan kopen voor al die mensen?’ Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Jezus
zei tegen zijn leerlingen: ‘Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.’
Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de vijf
broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit.
Daarna brak Hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te
delen. De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden
opgehaald, twaalf manden vol.

Een woord bij het Woord
Er zijn drie kringen van mensen: de menigte van vijfduizend mannen, de twaalf leerlingen en Jezus.
En toch beheerst de éne het geheel. Echter niet zonder de twaalf.
De menigte blijft uitermate passief: ze gaan in groepen van vijftig liggen, eten en worden
verzadigd. Meer niet.
De twaalf zijn actiever. Ze brengen de nood van de mensen bij Jezus. Omdat de avond valt, hebben
ze nood aan voedsel en een plaats om te overnachten. Ze doen een zinvol voorstel, dat door Jezus
afgewezen wordt. Ze laten de mensen in groepen van vijftig aanliggen, alsof ze aan een tafel
aanschuiven, ze delen de brokken brood aan de mensen uit en ze halen elk een korf vol
restbrokken op.
Jezus stuurt het gebeuren. Al direct geeft Hij aan de twaalf de opdracht om de mensen te eten te
geven. Een onmogelijke opdracht, gezien het karige voedsel dat voorhanden is. En dan zijn er vier
werkwoorden, die letterlijk overeenkomen met de instelling van de eucharistie in Lucas 22,19:
nemen, zegenen, breken en geven. Vooral het zegenen is wezenlijk: Jezus geeft zijn eigen kracht
aan het brood. Daardoor wordt het voldoende om allen te verzadigen en zelfs nog een relatief
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grote rest over te houden. De twee leerlingen van Emmaüs zullen Jezus aan dezelfde handelingen
herkennen (Lucas 24,30.35).

Het Woord in mijn leven
Geloof ik dat Jezus Christus de mensen kan verzadigen? Op welke manier zegt Jezus tegen mij:
‘Geef jij hun te eten’? In welke ervaring mocht ik een korf vol brokken verzamelen?

Gebed
Heer Jezus Christus,
Gij kent onze nood, onze honger.
Gij zorgt voor verzadiging.
Waar uw zegen kracht geeft,
gebeurt het wonder van leven.
Altijd voedt Gij ons
met uw Woord en Brood.
Daarom danken we U vandaag,
op dit feest van de eucharistie.
We brengen de nood van mensen bij U:
blijf zegenen en breken,
zodat ze verzadigd worden.
Toon tot welke vijftig mensen
wij in uw naam moeten gaan. Amen.
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