
 

Vertelschets 18.5: De wonderbare spijziging 
 
Beginzin 
Rondom de Heere Jezus is het een drukte van belang, mensen hebben Hem nodig om raad te 
vragen, om genezen te worden van een ziekte. Ook de discipelen zijn het hele land doorgetrokken. 
En overal waar de discipelen kwamen, in alle dorpen en steden, hebben ze het Evangelie 
verkondigd en zieken genezen. De discipelen zijn moe en hebben veel te vertellen. Dan zegt de 
Heere Jezus:  “Kom, we gaan naar een eenzame plek, jullie hebben rust nodig.” 
 
De Heere Jezus is met innerlijke ontferming bewogen over de schare 

 De Heere Jezus neemt de discipelen mee naar de woestijn. De Heere Jezus zoekt rust voor 
Zichzelf en Zijn discipelen.  

 De mensen laten de Heere Jezus niet met rust. Zij volgen Hem te voet.  

 De Heere Jezus wordt niet boos als Hij ziet dat er een grote groep mensen aankomt. Hij 
wordt met innerlijke ontferming bewogen. Hij heeft met heel Zijn hart oprecht medelijden 
met het volk dat dwaalt als schapen zonder Herder. Hij vertelt hen van het Koninkrijk van 
God.  

 De zieken die genezing nodig hebben, maakt Hij beter.  

 Misschien ken jij iemand die heel erg ziek is. Door het gebed kun je die zieke nog steeds bij 
de Heere Jezus brengen. 
  

De Heere Jezus doet een wonder 

 De zon gaat bijna onder. Daarom vragen de discipelen aan de Heere Jezus of Hij de schare 
weg wil sturen. Er zijn wel 5000 mensen en zij moeten allemaal nog eten voor zij naar huis 
gaan. 

 De Heere Jezus antwoordt: “Geven jullie hen te eten.” De discipelen staan met lege 
handen. Ze hebben slechts vijf broden en twee vissen. 

 De Heere Jezus geeft opdracht aan de discipelen om de mensen in groepen van vijftig bij 
elkaar te laten zitten. 

 De Heere Jezus pakt de vijf broden en de twee vissen, kijkt naar de hemel en zegent het 
voedsel. Daarna geeft Hij ze aan de discipelen om uit te delen. 

 Iedereen heeft genoeg. Er zijn zelfs nog twaalf manden over. Wat een groot wonder!  

 Want zonder Mij kunt gij niets doen! Merk jij dat ook? Vragen wij bij alles wat we doen of 
de Heere het wil zegenen? 
 

Slotzin  
Ook vandaag ziet de Heere barmhartig en genadig naar zondaren. Nog steeds wil Hij hongerigen 
voeden. Hij geeft zoveel dat iedereen genoeg heeft en dan blijft er zelfs nog over! 
 
 


