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De apostelen kwamen terug bij Jezus,
en ze vertelden Hem alles wat ze
hadden gedaan en hoe ze onderricht
gegeven hadden. Hij zei tegen hen: ‘Ga
nu mee naar een eenzame plaats om
alleen te zijn en wat uit te rusten.’
Want er kwamen en gingen zoveel
mensen, dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten. Ze gingen in
de boot weg naar een eenzame plaats
om alleen te zijn. Men zag hen weggaan en velen herkenden hen. Uit alle
steden haastten ze zich te voet daarheen en kwamen er eerder aan dan zij.
Toen Hij van boord ging, zag Hij een
grote menigte, en Hij had zeer met hen
te doen, omdat ze als schapen zonder
herder waren, en Hij begon hen
uitvoerig te onderrichten. Het was al
laat geworden toen zijn leerlingen Hem
kwamen zeggen: ‘Dit is een eenzame
plaats, en het is al laat. Stuur de
mensen weg, dan kunnen ze zelf op de
hoeven en in de dorpen in de
omgeving iets te eten gaan kopen.’ Hij
antwoordde hun: ‘Jullie moeten hun te
eten geven.’ Ze zeiden tegen Hem:
‘Moeten we voor tweehonderd
denariën brood gaan kopen en hun te
eten geven?’ Maar Hij zei hun:
‘Hoeveel broden hebben jullie? Ga
eens kijken.’ En toen ze het waren
nagegaan, zeiden ze: ‘Vijf, en nog twee
vissen.’ Hij zei dat ze allemaal in
groepen in het groene gras moesten
gaan zitten. Ze gingen zitten in
groepjes van honderd en van vijftig. Hij
nam die vijf broden en twee vissen,
keek op naar de hemel, sprak de
zegenbede uit, brak de broden en gaf
ze aan zijn leerlingen om ze onder hen
uit te delen; ook de twee vissen
verdeelde Hij onder allen. Allemaal
hadden ze volop te eten. Ze haalden
twaalf korven vol brokken op, en ook
wat van de vis over was. Het waren
vijfduizend man die van het brood
gegeten hadden.

Toen Jezus dat hoorde, week Hij met
een boot uit naar een eenzame plaats
om alleen te zijn. Toen de mensen dat
hoorden, volgden ze Hem te voet
vanuit de steden. Toen Hij van boord
ging, zag Hij een grote menigte. Hij had
zeer met hen te doen en genas hun
zieken. Toen het avond werd, kwamen
zijn leerlingen Hem zeggen: ‘Dit is een
eenzame plaats en het is al laat
geworden. Stuur de mensen weg, dan
kunnen ze zelf in de dorpen eten gaan
kopen.’ Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet
weg te gaan. Jullie moeten hun te eten
geven.’ Zij zeiden Hem: ‘Wij hebben
hier niets anders dan vijf broden en
twee vissen.’ Hij zei: ‘Breng die hier.’
Hij verzocht de mensen op het gras te
gaan zitten, nam die vijf broden en
twee vissen, keek op naar de hemel,
sprak de zegenbede uit, Hij brak de
broden en gaf ze aan de leerlingen, en
de leerlingen gaven ze aan de mensen.
Allemaal hadden ze volop te eten. Ze
haalden de brokken op die over waren,
twaalf korven vol. Afgezien van
vrouwen en kinderen waren het zo’n
vijfduizend man die gegeten hadden.

Toen de apostelen bij Jezus waren
teruggekeerd, brachten ze Hem verslag
uit van wat ze hadden gedaan. Daarna
trok Hij zich alleen met hen terug in de
omgeving van de stad Betsaïda. Maar
de mensen kwamen erachter en
volgden Hem; Hij ontving hen
vriendelijk, sprak hun over het
koninkrijk van God en maakte gezond
wie genezing nodig had. Toen de dag
ten einde liep, kwamen de twaalf naar
Hem toe en zeiden: ‘Stuur de mensen
weg, dan kunnen ze onderdak zoeken
in de dorpen en op de hoeven in de
buurt en wat gaan eten; hier zijn we in
een eenzame streek.’ Maar Hij zei
tegen hen: ‘Jullie moeten hun te eten
geven.’ Zij zeiden: ‘Wij hebben niet
meer dan vijf broden en twee vissen, of
we zouden voor al dat volk eten
moeten gaan kopen’; want ze waren
met ongeveer vijfduizend man. Daarop
zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Laat ze
gaan zitten in groepen van ongeveer
vijftig.’ Dat deden ze, ze vroegen
iedereen om te gaan zitten. Toen nam
Jezus die vijf broden en twee vissen. Hij
keek op naar de hemel, sprak de
zegenbede uit en brak ze, en gaf ze aan
de leerlingen om aan de mensen uit te
delen. Ze hadden allen volop te eten,
en wat er overschoot werd opgehaald,
twaalf manden vol.

Enige tijd later stak Jezus het meer van
Galilea over, ook het meer van Tiberias
genoemd. Een grote massa mensen
volgde Hem omdat ze de tekenen gezien hadden die Hij aan de zieken verrichtte. Jezus trok het gebergte in en
ging daar zitten met zijn leerlingen. Het
was kort voor het Joodse paasfeest.
Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat
er een massa mensen naar Hem toestroomde, zei Hij tegen Filippus: ‘Waar
zullen we brood halen om al die
mensen te eten te geven?’ Dit zei Hij
bij wijze van proef; Hij wist zelf wel wat
Hij ging doen. Filippus antwoordde:
‘Zelfs als we voor tweehonderd
denariën brood kopen, is dat niet
genoeg om ieder ook maar een klein
stukje te geven.’ Een van zijn
leerlingen, Andreas, de broer van
Simon Petrus, merkte op: ‘Er is hier een
jongen die vijf gerstebroden en twee
gedroogde visjes bij zich heeft; maar
wat hebben we daaraan voor zo’n
aantal?’ Hierop zei Jezus: ‘Zeg tegen de
mensen dat ze moeten gaan zitten.’ Er
was daar veel gras en ze gingen dus
zitten; er waren ongeveer vijfduizend
mannen. Daarop nam Jezus de broden,
en na het uitspreken van het
dankgebed deelde Hij ze uit onder de
aanwezigen, en zo ook de vissen,
zoveel ze maar wilden. Nadat ze volop
hadden kunnen eten zei Hij tegen zijn
leerlingen: ‘Verzamel nu de
overgebleven brokken, zodat er niets
verloren gaat.’ Ze verzamelden ze dus:
twaalf korven vulden ze met brokken
die van de vijf gerstebroden na de
spijziging waren overgebleven. Bij het
zien van het teken dat Jezus verricht
had, zeiden de mensen: ‘Dit is
ongetwijfeld de profeet die in de
wereld komen zou.’ Omdat Jezus
doorhad dat ze Hem met alle geweld
gingen meenemen en tot koning
uitroepen, trok Hij zich weer, geheel
alleen, in het gebergte terug.

In die tijd waren er weer veel mensen
bijeen en ze hadden niets te eten. Hij
riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen
hen: ‘Ik heb te doen met deze mensen:
ze zijn al drie dagen bij Me en hebben
niets te eten. En als Ik ze met een lege
maag naar huis stuur, zullen ze
onderweg bezwijken. Bovendien
komen sommigen van ver.’
En zijn leerlingen antwoordden Hem:
‘Waar haal je hier in deze eenzame
streek genoeg brood vandaan om deze
mensen te eten te geven?’ Hij vroeg
hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’
Ze zeiden: ‘Zeven.’
Hij vroeg de menigte om op de grond
te gaan zitten. Hij nam de zeven
broden, sprak het dankgebed uit, brak
ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze
uit te delen; en ze deelden ze uit aan
de menigte. Ze hadden ook een paar
visjes. Hij sprak er de zegenbede over
uit en vroeg hun ook die uit te delen.
Ze hadden volop te eten en ze haalden
zeven manden op met brokken die
over waren.
Er waren zo’n vierduizend mensen.
Hij stuurde ze weg. Meteen stapte Hij
met zijn leerlingen in de boot en ging
naar het gebied van Dalmanuta.

Jezus riep zijn leerlingen bij zich en zei:
‘Ik heb te doen met deze mensen,
want ze zijn al drie dagen bij Me en
hebben niets te eten. Ik wil ze niet met
een lege maag wegsturen; ze zouden
onderweg wel eens kunnen bezwijken.’
De leerlingen zeiden Hem: ‘Waar halen
we in deze eenzame streek genoeg
brood vandaan om zoveel mensen te
eten te geven?’ Jezus zei hun: ‘Hoeveel
broden hebben jullie?’ Ze zeiden:
‘Zeven, en wat visjes.’
Toen Hij de mensen had gezegd op de
grond te gaan zitten, nam Hij de zeven
broden en de vissen, sprak het
dankgebed uit, brak ze en gaf ze aan
zijn leerlingen, en de leerlingen gaven
ze aan de mensen.
Allemaal hadden ze volop te eten. Ze
haalden de brokken op die over waren,
zeven manden vol. Afgezien van
vrouwen en kinderen waren het
vierduizend man die gegeten hadden.
Toen Hij de mensen had weggestuurd,
ging Hij aan boord, en Hij ging naar het
gebied van Magadan.

