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Het tijdschrift Genoeg (over consuminderen) organiseerde op 22 maart voor
het eerst een landelijke ontmoetingsdag. Naast lezingen en workshops zou
er een oecumenische viering zijn; de
organisatie vroeg mij daarin voor te
gaan. Het blad kende ik wel en de
organisatie erachter - Zuinigheid met
stijl - ook. Maar niet als een christelijke club. dus ik was wat verbaasd. De
organisatie gaf als reden dat het zondag was en een deel van de achterban christelijke wortels had. Men kondigde het evenement aan als een viering voor iedereen, religieus of niet. lk
vond het wel spannend om voor te
gaan in een dienst voor mensen die
normaliter niet in de kerk komen. lk
wilde ook graag iets vertellen over de
bijbel als'tegenverhaal' in onze cultuur
van consumeren. En dan niet om het
geestelijke tegenover het lichamelijke
en het concrete te plaatsen, maar juist
om te laten zien dat het een zegen is
om op een niet hebberige manier het
dagelijks leven te leven.

Bijbelverhalen genoeg
Het was niet moeilijk een passende
Bijbellezing te vinden. Op het oecumenisch leesrooster stond voor die
zondag het verhaal over de wonderbare spijziging. Het staat bij alle evange-

listen, vaak meer dan een keer. lk
koos de versie van Matterls (14:. 1321),waar verteld wordt hoe Jezus zich
terugtrekt op een eenzame plaats. De
mensen weten hem daar toch te vinden en Jezus geneest mensen tot het
laat begint te worden. De leerlingen
vragen hem de mensen naar huis te
sturen zodalze ondenrueg iets te eten
kunnen kopen, waarop Jezus zegt:
geven jullie ze te eten. En op zijn aanwijzingen delen ze de aanwezige vijf
broden en twee vissen onder alle aanwezigen - en er blijft nog over.
Ook andere verhalen uit de Bijbel zouden heel toepasselijk zijn geweest
voor een Genoegdag. De profeten van
het Oude Testament waarschuwen
immers steeds voor hebzucht en uitbuiting. Het Nieuwe Testament pleit
voortdurend voor soberheid en eerlijk
delen. Jezus roept op om geen schatten te verzamelen op aarde, maar in
de hemel. Rijkdom maakt een mens
niet gelukkig. Kijk naar de vogels en
de bloemen, die zijn toch ook niet
voortdurend aan het ploeteren. Dien
niet de mammon, de god van geld en
bezit, dan raak je verslaafd en nooit
verzadigd.
Contrast tussen begin en einde
Er zit een groot contrast in het verhaal
van de broodvermenigvuldiging. Aan
het einde al die mensen die daar zitten
te eten. als een voorsmaak van de
hemel. Aan het begin Jezus die zich
terugtrekt op een eenzame plaats
nadat hij een afschuwelijk bericht
gehoord heeft. Johannes, zijn neef en
zijn voorganger, is onthoofd in de
gevangenis en zijn hoofd is op een
schotel opgediend bij een feestelijke
maaÍtijd in het paleis van Herodes.
Jezus is er kapot van. Misschien is hij
ook bang, vreest hij dat het met hem
ook zo af zal lopen. De tegenstand
begon immers al groter te worden. In
zijn eigen vaderstad had hij zich al een
hoop ergernis op de hals gehaald. Hij
wordt op zichzelf teruggeworpen en wil

bidden tot zijn God.
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listen, vaak meer dan een keer. lk
koos de versie van Matteus (14: 1321\, waar verteld wordt hoe Jezus zich
terugtrekt op een eenzame plaats. De
mensen weten hem daar toch te vinden en Jezus geneest mensen tot het
laat begint te worden. De leerlingen
vragen hem de mensen naar huis te
sturen zodat ze onderweg iets te eten
kunnen kopen, waarop Jezus zegt:
geven jullie ze te eten. En op zijn aanwijzingen delen ze de aanwezige vijf
broden en twee vissen onder alle aanwezigen - en er blijft nog over.
Ook andere verhalen uit de Bijbel zouden heel toepasselijk zijn geweest
voor een Genoegdag. De profeten van
het Oude Testament waarschuwen
immers steeds voor hebzucht en uitbuiting. Het Nieuwe Testament pleit
voortdurend voor soberheid en eerlijk
delen. Jezus roept op om geen schatten te verzamelen op aarde, maar in
de hemel. Rijkdom maakt een mens
niet gelukkig. Kijk naar de vogels en
de bloemen, die zijn toch ook niet
voortdurend aan het ploeteren. Dien
niet de mammon, de god van geld en
bezit, dan raak je verslaafd en nooit
verzadigd.
Contrast tussen begin en einde
Er zit een groot contrast in het verhaal
van de broodvermenigvuldiging. Aan
het einde al die mensen die daar zitten
te eten, als een voorsmaak van de
hemel. Aan het begin Jezus die zich
terugtrekt op een eenzame plaats
nadat hij een afschuwelijk bericht
gehoord heeft. Johannes, zijn neef en
zijn voorganger, is onthoofd in de
gevangenis en zijn hoofd is op een
schotel opgediend bij een feestelijke
maaltijd in het paleis van Herodes.
Jezus is er kapot van. Misschien is hij
ook bang, vreest hij dat het met hem
ook zo af zal lopen. De tegenstand
begon immers al groter te worden. In
zijn eigen vaderstad had hij zich al een
hoop ergernis op de hals gehaald. Hij
wordt op zichzelÍ teruggeworpen en wil
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bidden tot zijn God.
Wat is er nu gebeurd tussen dit trieste
begin en het feestelijke einde, tussen
de ongetwijfeld overvloedige, maar
gruwelijke maaltijd in het paleis en de
sobere maaltijd in het gras?
Het begint ermee dat de mensen
Jezus niet laten gaan. Als ze horen
waar hij heen is, gaan ze hem achterna. In zijn vaderstad mogen ze hem
dan verketterd hebben, anderen verwachten veel van hem. Ze komen
massaal, hongerend naar hoop, naar
troost, naar een minder zwaar leven.
Rennend of strompelend, de zieken
net zo goed als de gezonden, volwassenen en kinderen.
Als Jezus ze ziet gebeurt er iets met
hem. Hij stuurt ze niet weg. 'Hij voelde
medelijden met hen.' In oudere
Bijbelvertalingen staat:'hij werd met
ontferming bewogen.' In het Grieks
van de tekst, net als in het Hebreeuws

van het Oude Testament, is het woord
voor ontferming afgeleid van het
woord voor baarmoeder. Ontferming,
dat komt van diep uit je binnenste; ontÍerming, dat voel je in je buik. Ook van
mannen wordt dat gezegd. Jezus

wordt diep geraakt door wat hij ziet.
En zo hjfelijk als Jezus geraakt wordt,
zo lijfelijk is zijn reactie. Hij begint te
genezen en later zal hij zorgen dat ze
te eten hebben.

Leerlingen verrichten een wonder
Terwijl Jezus aan het genezen is, vergeten ze de tijd. Het begint al avond te
worden. En dan laten ineens de leerlingen van zich horen. Ze komen met
een heel praktische opmerking: het is
hier nogal afgelegen en het begint al
laat te worden. Stuur de mensen maat
naar huis, dan kunnen ze nog wat te
eten kopen in de dorpen - straks is
het daar te laat voor. Er onlstaat een
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gesprek. Ze hoeven niet weg, zegt
Jezus, het is goed dat ze hier zijn.
Laat ze maar blijven, geven jullie ze
maar te eten.
Wat nu: moeten zij voor al die mensen
zorgen? Alles goed en wel, maar je
moet wel realistisch blijven. De middelen zijn beperkt: vijf broden en twee
vissen zijn er maar. Breng mij die broden en die vissen, zegt Jezus. En hij
begint een maaltijd voor te bereiden
met het weinige wat er is. Hij zegt
iedereen erbij te gaan zitten en hij
spreekt een gebed uit voor het eten.
Hij deelt het brood in stukken en geeft
het weer aan zijn leerlingen. En nu is
het aan jullie. Als zij het uit gaan
delen, blijkt er genoeg te zijn voor
iedereen. Dat wat er is, blijkt ruim voldoende als je het deelt. Niet Jezus
verricht het wonder. maar de leerlingen. Zlj delen.
16 Wijs Juu 2009

Genoeg 'gewoon eten'
Er zi)n mensen die zeggen dat er te
weinig voedsel geproduceerd wordt
om iedereen op aarde te voeden, en
dat er daarom bijvoorbeeld genetische
manipulatie nodig zou zijn. Als we al
dat graan en die peulvruchten die we
nu tot veevoer verwerken nu eens zelf
zouden opeten, en dan maar veel minder vlees zouden eten. Zou er dan niet
genoeg zijn voor iedereen?
In de Bijbel wordt het koninkrijk van

God vaak voorgesteld als een maaltijd met heerlijke gerechten en goede
wijnen. Het bijzondere van dit verhaal is juist dat het heel gewoon
eten is. Brood en vis, het belangrijkste dagelijkse voedsel voor de meeste mensen in die tijd. Het is een
feestmaal, niet om het bijzondere
eten, maar omdat nu ook de armsten
genoeg krijgen.

Allerlei maaltijden klinken mee in dit
verhaal: het laatste avondmaal, de
maaltijden die Jezus hield met tollenaars en zondaars, het feestmaal

van het koninkrijk Gods, het manna
in de woestijn, avondmaal oÍ eucharistie.

Grazige weide
Als er gezamenlijk gegeten wordt ,
wordt de eenzame plaats een grazige
weide. In het begin van het verhaal
stel je je nog een soort woestijn voor,
maar als de maaltijd begint laat Jezus
alle mensen zitten in het gras.
Zelfs de omgeving is er anders uit
gaan zien. De schepping bloeit op
waar 'wat er is' genoeg is. Dat wat er
is, is genoeg als het gedeeld wordt.
Dan hoeft er niet almaar meer te
komen. En daar vaart de schepping

wel

bij.

F

