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Lezing: Marcus 8:1-21 

 

Vorig jaar september was er een bericht dat een chique Haags advocatenkantoor zijn bestuurs-

voorzitter had geschorst op verdenking van fraude. Deze notaris zou grote sommen geld van 

zijn werkgever gestolen hebben via een privéstichting. Kort na deze bekendmaking maakte de 

man een einde aan zijn leven; blijkbaar kon hij de schande niet dragen. Uit onderzoek werd 

duidelijk dat hij in de loop der jaren zo’n tien miljoen euro buit had gemaakt. 

Ik herinner mij dat ik het bericht met enige verbijstering heb gelezen. Deze man had een 

geweldige baan met een prachtig salaris; ongetwijfeld bezat hij ook een mooi huis en een dure 

auto. Als je een “geslaagd mens” bent, en alles hebt wat je hartje begeert, - waarom zou je dan 

in vredesnaam schade en schande riskeren voor steeds maar méér rijkdom en geld? Vond hij 

het leven te saai, en genoot hij van de spanning van het stelen? Vond hij dat zijn harde werken 

een betere beloning waard was? Leidde hij een dubbelleven en was hij gokverslaafd? De ware 

motieven zijn nooit duidelijk geworden. Misschien was het heel simpel een gevoel van “tekort 

komen”; heel veel mensen lijden aan het gevoel dat ze tekort komen, dat het leven niet aan 

hen geeft wat ze eigenlijk verdienen. 

 

Misschien is het wel de oerzonde van de mens: denken dat het leven hen tekort doet. In de 

Hof van Eden mogen Adam en Eva alles doen wat ze maar wensen, en hebben ze alle midde-

len en mogelijkheden om samen gelukkig te worden. Er is alleen die ene boom waar ze vanaf 

moeten blijven. En waarachtig: dan groeit in hen het ontevreden gevoel dat God hen klein wil 

houden, dat het bestaan hen tekort doet. Ze raken ervan overtuigd dat ze niet kunnen leven 

zonder de vrucht van die ene boom. En nog steeds vergeten wij wat we hebben en waarmee 

we gezegend zijn, en staren we ons blind op wat ons ontbreekt. Wij zijn ongelukkig omdat we 

niet genoeg welvaart of waardering, liefde of zekerheid krijgen. We hebben zelfs een hele 

samenleving laten ontstaan die gebaseerd is op hebzucht, op het gevoel dat je tekort komt en 

er alles aan moet doen om die leegte te vullen. We zijn gaan geloven dat je pas gelukkig kunt 

zijn als je elke behoefte per direct kunt bevredigen. De crisis heeft ons een kans gegeven om 

weer stil te staan bij de werkelijk belangrijke dingen van het leven, maar nu de crisis ten einde 

loopt, willen we niets liever dan weer zoveel mogelijk reizen, uitgaan, feesten en nieuwe 

ervaringen opdoen. Dat wordt “FOMO” genoemd: de “fear of missing out”, de angst om iets 

leuks, iets nieuws, iets moois of interessants mis te lopen. Kortom: de angst om tekort te 

komen in dit leven… 

 

Marcus vertelt over een wonderlijke gebeurtenis die met “overvloed” te maken heeft. Jezus 

zorgt ervoor dat niemand tekort komt. Vorige week liet Leo Koffeman uit Marcus 6 lezen: het 

eerste verhaal over een wonderbare broodvermenigvuldiging. Evenals zijn collega Mattheüs 

vertelt Marcus het verhaal van de broodvermenigvuldiging tweemaal. Vandaag lazen we uit 

Marcus 8 de tweede versie. En als intermezzo tussen die twee broodverhalen in, vertellen zij 

over een discussie tussen Jezus en een Fenicische vrouw. Deze vrouw vraagt Hem om de 

genezing van haar dochter. Eerst voelt Jezus daar niets voor: “Het is niet goed om de kinderen 

hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren.” Maar de vrouw geeft het niet op, en 

weet Hem ervan te overtuigen dat het heil van God óók voor de niet-Joden bestemd is. Ook de 

heidenen mogen niet tekort komen. Jezus is dus wijzer geworden; het brood des levens is er 

voor de kinderen van Israël, maar het is er net zo goed voor de volkeren. Daarom moet het 

verhaal van de broodvermenigvuldiging nogmaals worden verteld.  

 

Dit tweede verhaal lijkt als twee druppels water op het eerste in Marcus 6, maar er zijn een 

paar verschillen. In dit tweede verhaal worden geen vijf, maar zeven broden verdeeld. Er 



worden geen vijfduizend mensen gevoed, maar vierduizend. Er blijven geen twaalf manden 

over, maar zeven. Je zou bijna denken dat Jezus’ wonderbare krachten afnemen. Maar wie 

goed naar de getallensymboliek kijkt, ziet dat de goede gaven van God zich hier juist ver-

menigvuldigen. Want in Israël is vier méér dan vijf, en zeven méér dan twaalf. Staan de vijf 

en de twaalf voor Israël (de vijf boeken van de Wet, en de twaalf stammen van het volk), - de 

vier staat voor de wereld (de vier windstreken, de vier uiteinden der aarde), en de zeven voor 

de volheid, het geheel van de schepping. Eerst is het heil aan Israël geschonken, en van 

daaruit verspreidt het zich over de vier windstreken van de wereld. De eerste spijziging vindt 

in Galilea plaats, aan de Joodse kant van het meer. De tweede spijziging speelt aan de over-

kant, het land van de heidenen. Daar geeft Jezus ook de volkeren, ook de gojim het brood. 

Waar Jezus verschijnt, ontstaat overvloed, voor alle mensen op aarde! 

 

Ook in het vervolg verschillen de twee verhalen, maar één ding blijft hetzelfde: de leerlingen 

van Jezus begrijpen niet wat er gaande is! Na het eerste wonder had Marcus al geschreven: 

“Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hard-

leers waren.” En nu, na het tweede broodwonder, snappen ze het nog steeds niet. Marcus 

vertelt hoe Jezus van wal steekt, en hoe de leerlingen ontdekken dat ze niet genoeg brood 

meegenomen hebben: “Ze hadden maar één brood bij zich in de boot.” Jezus probeert dan 

met een soort van gelijkenis duidelijk te maken dat Hijzelf het ware brood is, en dat ze 

moeten oppassen voor het verkeerde brood. Maar de leerlingen reageren niet op deze 

woorden; ze blijven maar praten over het feit dat ze geen brood hebben. Ze hebben net een 

wereld van overvloed gezien, en ze kijken ook nu niet verder dan hun tekort. De oerzonde van 

de mens: “O lieve hemel, ik kom tekort!” Dát is hun wereld, hun gedachtewereld. Ze zijn nog 

blind voor de visie, de wereld van Jezus; ze zien die wereld van overvloed nog niet. 

Er hangt dus nogal wat af van onze visie, onze manier van kijken. We hebben allemaal wel 

eens momenten meegemaakt waarop alles klopte, momenten waarop we zorgeloos konden 

opgaan in het hier en nu. Een moment waarop we onszelf vergaten in het luisteren naar, of het 

maken van muziek. Een moment waarop we ons één voelden met de natuur, tijdens een mooie 

herfstwandeling in het bos, omgeven door geuren en geluiden. Een moment waarop we het 

leven zorgeloos en harmonieus konden omarmen, in het spel van de liefde of in een gesprek 

onder vrienden. Momenten waarop tekorten of gebrek geen enkele rol speelden. We konden 

even iets proeven van de overvloed van het bestaan… 

 

Het verhaal van Marcus wijst ons op de overvloed die God ons toewenst. Je moet er wel oog 

voor hebben. Het gaat niet om de onuitputtelijke voorraad brood, maar om de mogelijkheid 

dat mensen verzadigd raken, dat er genoeg is voor iedereen. Het gaat niet om het wonder van 

de broodvermenigvuldiging, maar om het wonder dat wij durven delen en vertrouwen, dat wij 

ons eeuwige tekort kunnen relativeren, dat wij begrijpen dat we ons geluk niet zullen vinden 

in welvaart, status of uiterlijke schijn, of in het verafgoden van ons economische stelsel. De 

econoom Arjo Klamer heeft eens gezegd: “Niet de markt of de overheid is de oplossing, maar 

wijzelf zijn dat. Het gaat erom hoe wijzelf in het leven staan. Daarom hebben we nu meer dan 

ooit leiders nodig die mensen weten te raken met het idee dat het anders kan.” (Volzin, 21 

aug. 2009).  Jezus was een leider die onze blik op de wereld wilde veranderen. 

 

De leerlingen waren bang dat zij geen brood hadden. Ze moesten ontdekken dat Jezus het 

brood was dat ons tekort voorgoed kwam opheffen. Hier in de kerk proberen we die andere 

manier van kijken te ontdekken. Dan gaan we bijvoorbeeld in de kring staan: om onze handen 

en harten te openen, om te delen en te proeven. Het wordt ons toegezegd in een klein stukje 

brood en een klein slokje wijn. Die vragen om vertrouwen, overgave, ontvankelijkheid. Om te 

ontvangen, en van daaruit te kunnen delen en geven. Want waar het Brood des levens met 



vertrouwen wordt gedeeld, daar is voor alle mensen genoeg om van te leven. Daar kunnen 

wonderlijke dingen op gang komen. Voor wie het wil zien: een overvloed van brood, liefde, 

zorgzaamheid, waardering. 

Ik besluit met een gedicht waarin het opnieuw om onze manier van kijken gaat. Hebben wij 

oog voor de overvloed, voor de aanwezigheid van God? 

 

Ik heb gebeden om kracht, en God gaf mij moeilijkheden, om mij sterk te maken. 

Ik heb gebeden om wijsheid, en God gaf me problemen om op te lossen. 

Ik heb gevraagd om voorspoed, en God gaf mij hersenen en spieren om mee te werken. 

Ik vroeg om liefde, en God gaf mij mensen die hulp nodig hebben. 

Ik vroeg om gunsten en voorrechten, en God gaf me kansen en mogelijkheden. 

Ik heb niets gekregen van wat ik had gevraagd, 

maar God gaf mij alles wat ik nodig had. 


