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Wat weinig lijkt voor ons, wordt veel in de handen van Jezus. 

Hoera, nu is het echt vakantie! 

Misschien gaan jullie op reis, misschien niet.  

Maar fijne dingen doen samen, kan overal. 

Wie weet gaan jullie op een dag wel gezellig ergens picknicken. 

Wat zou je allemaal meenemen? 

Vandaag horen we in het evangelie over een wel heel bijzondere picknick. 

Jezus is naar de andere kant van het meer van Galilea gegaan. 

Wel meer dan vijfduizend mensen volgen Hem. 

Als Jezus dat ziet, stelt Hij apostel Filippus op de proef en vraagt aan hem: 

“Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?” 

Oei, wat een gekke vraag. Er is immers geen winkel in de buurt. 

 En waar moet het geld om iets te kunnen kopen toch vandaan komen? 

Wel is er een jongetje. Heeft hij misschien iets te bieden waar Jezus iets mee kan? 

 

 



Mag er een kaars aan bij het lezen van Gods Woord? 

Allen:  In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen 

Verteller:  Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  

volgens Marcus.     Joh. 6, 1-15 

Verteller: Op een dag ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea,  

bij Tiberias. Een grote menigte volgde Hem,  

omdat zij de wondertekenen zagen die Hij aan de zieken deed. 

Jezus ging de berg op en zette zich daar met zijn leerlingen neer. 

Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden.  

Toen Jezus opkeek, zag Hij een grote menigte naar Zich toe komen.  

Hij vroeg aan Filippus: 

Jezus:  "Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?" 

Verteller: Dit zei Hij om hem op de proef te stellen,  

want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen.  

Filippus antwoordde Hem: 

Filippus: "Als iedereen ook maar een klein stukje wil krijgen, 

dan is voor tweehonderd denariën brood nog te weinig." 

Verteller: Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: 

Andreas:  "Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen. 

Maar wat heb je daaraan bij zoveel mensen?"  

Verteller:  Jezus echter zei: 

Jezus:  "Laat de mensen gaan zitten." 

Verteller: Er was daar namelijk veel gras.  

De mensen gingen dan zitten;  

er waren ongeveer vijfduizend mannen. 

Toen nam Jezus de broden, sprak het dankgebed  

en liet ze uitdelen onder de mensen die daar zaten.  

Zo ook de vissen, zoveel men maar wilde. 

Toen ze genoeg gegeten hadden, zei Hij tegen zijn leerlingen: 

Jezus:  "Haal nu de overgebleven brokken op. Er mag niets verloren gaan."   

Verteller: Zij haalden ze op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden  

met brokken, die door de mensen na het eten waren overgelaten.  

Toen de mensen het teken zagen dat Hij had gedaan, zeiden ze: 

Mensen: “Dit is zeker de profeet die in de wereld moet komen."  

Verteller:  Jezus begreep dat ze Hem tegen zijn zin wilden meenemen  

en tot koning uitroepen. Daarom trok Hij zich weer in de bergen terug, 

helemaal alleen. 

Woord van de Heer. 



 

https://www.youtube.com/watch?v=4OH45644-qw   
 

In gesprek 

Jezus laat ons vandaag zien dat je nooit te weinig hebt om te kunnen delen. 

Moeder Teresa zei ooit: “Niemand is zo arm, dat hij geen glimlach kan geven.  

En niemand is zo rijk, dat hij geen glimlach nodig heeft.” 

Geen mens leeft van brood alleen. Er is veel meer dat we broodnodig hebben. 

Praat even met elkaar wat je allemaal kunt delen.  

Om te zingen  

  Delen doet wonderen 

1. Heb jij gehoord van het wonder 

dat alles veranderen kan.    Bron: CD “Een duim voor Jezus” 

Soms is het zelfs eenvoudig; 

Komaan, ik vertel het je dan. 

Refrein Als we delen gebeurt er iets bijzonder, 

want zie je, het is als een wonder. 

Als we delen gebeurt er iets bijzonder, 

dan is er voor iedereen genoeg. 

2. Weinig wordt veel als we delen 

en zo is het leven een feest. 

Dat is wat Jezus ons leerde 

om altijd te doen in Zijn geest.   

3. Het ongelooflijke wonder 

dat Brood geeft aan iedere mens, 

doen wij toch allemaal samen, 

het is Jezus' vurige wens.   

Om te bidden 

Lieve Jezus, 

Vijf broden en twee vissen, dat was niet heel erg veel. 

Maar U kon het gebruiken.  

U dankte Vader God en ieder kreeg zijn deel. 

U vraagt ons om te delen, met U en met elkaar. 

Met uw hulp maak ik dat hopelijk elke dag een beetje waar. 

Tip van de week 

Probeer komende week de goedheid van God te laten zien  

aan de mensen om je heen: Geef je blijde lach, een vriendelijk woord,  

een liefdevolle hand, een luisterend oor … 

https://www.youtube.com/watch?v=4OH45644-qw

