
Lieve mensen, jong en oud,  
allen verbonden door Gods goede verhaal 
 
Ook wij  leven, evenals in de Bijbelverhalen, in een wereld die is gebaseerd  
op het recht van de sterkste. 
Dat gaat dan vaak ten koste van de ander.  
Omdat het belang van de een schadelijk kan zijn voor het belang van de ander. 
Ook in deze coronatijd. 
Op vele plekken in de wereld smacht men bijvoorbeeld naar toeristen, maar 
door code oranje wordt, terecht, veel teruggefloten. 
En die 3,4 miljard voor KLM?  
Wie steekt als eerste de vinger op en zegt dat hij of zij wil inleveren in het 
belang van de ander, de maatschappij, de samenleving? En wie van ons steekt 
de vinger op? 
Samen delen is nog niet zo gemakkelijk! 
 
Het overbekende Bijbelverhaal van vanmorgen over de vijf broden en twee 
vissen kan ons misschien een beetje helpen als het gaat om samen delen. 
Zelf kwam bij mij tijdens de voorbereiding deze week het verhaal ineens   
in een andere context  kwam te staan. 
Of dat komt door de beperkingen of opnieuw de dreiging van meer 
beperkingen weet ik niet, maar ineens kun je er anders naar kijken.  
Voor mij had het te maken met het verhaal dat hieraan vooraf gaat, de 
onthoofding van Johannes de Doper.  
Maar wat ik me nooit zo gerealiseerd heb is dat het in beide verhalen  
gaat over een Koninklijke maaltijd. Alleen totaal verschillend. 
In het eerste verhaal is er een koninklijke maaltijd voor een groep genodigden, 
een groep bobo’s ter ere van de verjaardag van Herodes. 
Een maaltijd niet bedoeld om leven mogelijk te maken en zeker te stellen, maar 
een van macht en intriges. Passend bij het romeinse Rijk, dat was gebouwd op 
hoge belastingen, een militair regime en herendiensten. Wie niet luisterde,  
de onwilligen en opstandelingen, daar werd korte metten mee gemaakt. 
Of die mensen genoeg te eten hadden, daar werd niet naar gekeken. 
Zo had Johannes de Doper ook kritiek op Herodes. Confronteerde deze met zijn 
buitenechtelijke relaties en andere wandaden en werd gevangen gezet. 
Als de mooie dochter van Herodis tijdens de maaltijd prachtig danst  kan ze 
daarmee krijgen wat ze wil.  
Dat kost Johannes de Doper via slinkse wegen zijn kop. 
  



Het is iets dat tot op de dag van vandaag nog steeds in onze wereld gebeurt.  
Zoals ik al eerder zei: de belangen van de een, kunnen gaan ten koste van de 
ander.  
 
Hoe anders is dan die de 2e maaltijd? 
De dood van Johannes is de reden dat Jezus zich terugtrekt. 
Zoals mensen vaker doen, als een familielid, zielsverwant overlijdt. 
Toch weten velen Jezus te vinden. 
En Jezus…… ziet hen aan, kijkt niet weg.  
Dat alleen al is helend voor een mens.  
Gezien, gehoord en gekend worden. 
Hoeveel mensen worden bijvoorbeeld nu nog, wereldwijd niet  gezien, 
gehoord, gekend, vanwege hun seksuele geaardheid, huidskleur, ras,  sociale 
verhoudingen, komaf?   
 
Maar Jezus stuurt niemand weg, ook niet als de leerlingen zeggen: we hebben 
niets, alleen 5 broden en 2 vissen! 
In een commentaar las ik: 
Die broden en vissen, dat is de eigen mondvoorraad voor die dag. 
Zoals wij een dag gaan fietsen met 2 boterhammen, een appel en banaan. 
En natuurlijk hadden die vijfduizend mannen en daarnaast nog al die vrouwen  
ook wel voedsel mee.Al zou het alleen al voor hun kinderen zijn die erbij waren. 
Zo ontaard of arm waren ze nu ook weer niet dat ze helemaal geen eten en 
drinken hadden. 
 
Maar de diepere laag in dit verhaal is dat het een totaal andere Koninklijke 
maaltijd is dan bij Herodes. Herodes geeft een maaltijd en er vloeit bloed. Bij 
hem gaat het om eigen aanzien, macht. 
Jezus houdt een maaltijd en iedereen mag erbij zijn, leeft en bloeit op.    
 
Het mag voor ons een bemoedigend verhaal zijn. 
Juist nu, mede door corona het lijkt alsof voor velen de nacht is gevallen. 
Door overlijdens, verlies van werk, veel niet kan en mag.  
En zelf denk ik dat we nog maar aan het begin staan van wereldwijde grote  
financiële, economische en sociale zorgen. 
Ook voor kerken, religies kunnen we wel eens staan aan de vooravond van iets 
heel anders. Dat kan onrust en onzekerheid geven. 
Maar dit verhaal over delen en erbij horen mag ons hoop en toekomst geven.   
Dat we als volgers van Christus onderweg zijn vanuit het donker naar het licht,   
als we bereid zijn tot delen en samen maaltijd vieren.  



Niet de maaltijd van Herodes met dood en verderf voedt,  
maar het dankzeggen, breken en delen,  het gezien, gehoord en gekend 
worden  van Jezus voedt, naar lichaam en ziel. 
Daarin ligt de toekomst.  
 
Het is heel mooi uitgebeeld in dit deel 
van een schilderij van Sieger Köder. 
Het is ook ooit gebruikt als hongerdoek  
volgens mij bij een 40 dagenproject . 
De gedekte tafel vol eten en drinken. 
Ook de 5 broden en 2 vissen zijn te zien. 
Om de rijk gedekte tafel zitten  
vertegenwoordigers van de hele wereld. 
En allen zijn genodigd door Jezus  
die het brood breekt, we zien de wonden 
op zijn handen 
en zijn spiegelbeeld in de beker. 
Sieger Köder legt hiermee een verband tussen het verhaal van de vijf broden en 
twee vissen, het laatste avondmaal, de kruisiging en hoe we nu 
avondmaal/eucharistie vieren. 
Voor ons allen een teken, dat in navolging van Jezus, als je bereidt bent tot 
delen, er voor ieder een plaats aan de tafel is.    
  
Ik hoop van harte dat we als kerkgemeenschap zo mogen zijn. 
Dat we over kerkmuren heen de ander zien staan en bereid zijn tot delen in de 
breedste zin van het woord.  
Juist omdat de Ander met een hoofletter, God, ons ziet staan.    
Amen  
 
 
 
  



Lied 388 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen, 
een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 
 
Refrein: 
 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. 
 
Refrein 
 
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 
 
Refrein 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 
 
Refrein 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 
 
Refrein 

 


