Bezinning 222: De hele wereld aan het banket
Marcus 8,1-10 = zaterdag 5° week jaar II

Het Woord
Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was en ze niets meer te eten hadden, riep Hij de
leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie
dagen bij Me en hebben nies meer te eten. Als Ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze
onderweg bezwijken; sommigen zijn immers van ver gekomen.’ Zijn leerlingen antwoordden:
‘Maar hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’ Hij
vroeg hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat
ze op de grond moesten gaan zitten. Hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de
broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen, en dat deden ze. Ze hadden
ook een paar kleine vissen bij zich; Hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen
moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het
eten overschoot: zeven manden vol. Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde Hij hen
weg. Meteen daarna stapte Hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van
Dalmanuta.

Een woord bij het Woord
Met het verhaal over de eerste broodvermenigvuldiging (Marcus 6,30-44) heeft Marcus aangegeven
dat Jezus de Goede Herder is, die zijn Joodse schapen overvloedig te eten geeft. Nu doet Jezus
hetzelfde voor de heidenen. Tussen deze twee verhalen heeft een Syro-Fenicische vrouw – er wordt
nog eens uitdrukkelijk gezegd dat ze geen jodin is – Jezus van mening doen veranderen. Na een
eerste weigering om haar dochter te genezen, doet Hij het dan toch. Direct daarna is Hij doorheen
Galilea naar het heidense Dekapolis getrokken, waar deze tweede broodvermenigvuldiging gebeurt.
De plaats is niet het enige verschil. Niet de leerlingen, maar Jezus wijst op de honger van de
mensen. Hun nood raakt Hem diep: zijn hart trekt ervan samen, zo zegt de Naardense
Bijbelvertaling het. De leerlingen brengen zeven en niet vijf broden. Zeven staat voor de heidenen,
parallel met de zeven wijzen die Griekenland besturen. Bovendien spreekt Genesis over zeventig
volkeren, die van Noach afstammen (Genesis 10). Om dezelfde reden schieten er niet twaalf, maar
zeven manden over. Er waren vierduizend mensen bijeen, het getal voor de heidenen: ze kwamen
met duizenden van de vier windstreken.
Tot tweemaal toe valt het woord ‘verzadigen’. De honger van de mensen wordt niet zomaar gestild,
maar overvloedig verzadigd. Het is een feest, een rijkelijk banket, voorafbeelding van het eeuwige,
hemelse feest. Waaraan dus ook de heidenen zullen deelnemen. Wat een verruiming: van het kleine
volk Israël tot de hele wereld! Wat die éne vrouw wel niet vermag!
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Het Woord in mijn leven
Kan een positieve boodschap van een ander bij mij binnen komen en mijn levenswandel definitief
veranderen? Denk ik universeel? Probeer ik aan anderen de blijde boodschap van het hemels feest
te vertellen?
Bidden met het Woord
Heer Jezus,
een heidense vrouw bracht een omkering:
voortaan helpt U iedereen, wereldwijd.
Altijd weer raakt de nood van mensen U,
zelfs diep in het hart.
Dank U wel
dat ook wij mogen meevieren, nu al,
en eenmaal voor goed,
in het universele, hemelse feest.
Laat ons hart overstromen van vreugde,
zodat anderen mee kunnen genieten
van uw grote gaven. Amen.
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