Bezinning 437: Universele verzadiging
Matteus 15,15-20 = 1° adventsweek woensdag

Het Woord
Jezus trok weer verder. Bij het Meer van Galilea ging Hij de berg op; daar ging Hij zitten. Er
kwamen grote mensenmassa’s op Hem af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen
en vele anderen meegebracht, die men aan zijn voeten legde, en Hij genas hen allen. De mensen
zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden
gingen lopen en blinden weer konden zien, en ze brachten hulde aan de God van Israël.
Nadat Jezus zijn leerlingen bij zich had geroepen, zei Hij: ‘Ik heb medelijden met al die mensen,
want ze zijn nu al drie dagen bij Me en ze hebben niets meer te eten. En hen met een lege maag
naar huis sturen wil Ik niet, want dan zouden ze onderweg bezwijken.’ De leerlingen antwoordden:
‘Maar waar halen we in deze verlatenheid genoeg brood vandaan om al die mensen te voeden?’
Jezus vroeg hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ Ze zeiden: ‘Zeven, en wat visjes.’ Hij gaf de
mensen opdracht op de grond te gaan zitten. Toen nam Hij de zeven broden en de vissen, sprak
het dankgebed uit, brak de broden en deelde ze uit aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze
aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren,
ophaalden, hadden ze zeven manden vol. Er hadden ongeveer vierduizend man gegeten, vrouwen
en kinderen niet meegeteld. Nadat Hij de mensen had weggestuurd, stapte Hij in de boot en voer
naar de omgeving van Magadan.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Matteus presenteert de tweede broodvermenigvuldiging. De eerste was voor het joodse volk, de
tweede is voor de niet-joden. Daarbij is zijn inleiding belangrijk. Heel veel mensen komen namelijk
bij Jezus. Jezus is er voor iedereen. Hij heeft een universele betekenis. Hij geneest vele zieken, die
in vier groepen genoemd worden. Eerst de stommen en laatst de blinden. Dit is belangrijk. Jezus
had immers aan de leerlingen van Johannes de Doper juist de genezing van die mensen genoemd
(Matteus 11,5) als bewijs dat Hij de Messias is, de Zoon van David. En de mensen eren de God van
Israël en erkennen zo dat God zelf in Jezus en zijn daden aanwezig is.
Het hele verhaal gebeurt op een berg in Galilea. Net zoals ook de zending van de elf leerlingen na
Jezus’ verrijzenis van op een berg in Galilea zal gebeuren (Matteus 28,16). Ook deze zending is
universeel: voor alle volken. De verrijzenis wordt nogmaals opgeroepen: de mensen zijn al drie
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dagen bij Jezus. De derde dag gebeurt het broodwonder, de dag van Jezus’ verrijzenis. Het is juist
zijn verrijzenis, de overwinning op de dood, die de mensen ten diepste zal verzadigen.
Jezus wordt bewogen door de honger van de mensen. Hij laat zich bewegen. Hij staat er open
voor. Is dat niet het begin van alle barmhartigheid? En Hij doet er ook iets aan. Is dat niet de
laatste stap van alle barmhartigheid? En tussendoor neemt Hij de broden en vissen, zegt dank,
breekt ze en geeft ze aan zijn leerlingen om ze aan de mensen te geven. We horen de vier
werkwoorden van de eucharistie. Alleen is het joodse ‘zegenen’ vervangen door het Griekse
‘danken’. Alweer universaliteit.
De leerlingen krijgen een bijzondere plaats in dit gebeuren. Zij wijzen op de probleemsituatie
(woestijn), op de zeven broden en wat visjes, geven de mensen te eten en halen zeven manden
brokken op. Want zij moeten begrijpen wie Jezus is – Messias, Zoon van David – en wat hun
zending is: de mensen verzadigen met wat Jezus hun geeft. En wel voor allen uit de vier
windstreken: daarom het getal 4000. Dus alweer universaliteit.
Het getal zeven valt driemaal. Het is belangrijk. Waarschijnlijk verwijst het naar de zeven wijze
mannen, die in de jonge Kerk werden aangesteld om te zorgen voor de gemeenschappelijke
maaltijden (Handelingen 6,2-6). Dus de diakonie.

Het Woord in mijn leven
Wanneer ervaarde ik dat de Heer mensen wil verzadigen door mijn dienstbaarheid? Door welke
nood van welke mensen laat ik me bewegen? Tot welke daden leidt dat? Welke rol speelt de
eucharistie daarbij?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U bent de Zoon van David,
de Messias, de Zoon van God.
In U is God helemaal actief.
Uw daden genezen mensen,
ze verzadigen hun honger.
Als U neemt, dankend zegent,
breekt en geeft,
gebeurt het wonder.
Ook mij wilt U nodig hebben.
Mijn inbreng is onmisbaar.
Leer me de kunst
me te laten bewegen
door de nood van mensen.
En er effectief iets aan te doen,
door concrete daden van liefde. Amen.
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