
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 3.5: Jezus en te eten krijgen 

 

 

1. Rust 

•    De discipelen zijn moe. Twee aan twee komen ze aan bij de Heere Jezus. 

• Jezus had hen uitgestuurd om het Koninkrijk van God te prediken en zieken te genezen.  

• Voor de nodige rust varen ze naar de overkant van het meer 

• Het is er rustig, maar de mensen hebben hen zien gaan en komen ook om het meer heen. 

 

2. Ontferming 

• De Heere Jezus denkt nu niet meer aan rust. Hij is bewogen met hen. 

• Ze lijken op schapen zonder herder. De priesters moesten hen over God vertellen, maar 

schieten vreselijk te kort. Van de farizeeërs krijgen ze alleen regeltjes opgelegd. Ze horen 

nooit Wie God is. 

• Jezus vertelt hen over God; Hij geneest zieken. 

• Zo is de Heere Jezus nog steeds bewogen over mensen. Hij wil hen nog steeds leren, door 

Zijn Woord en Geest Wie God is. 

 

3. Eten 

• De discipelen zeggen dat de Heere Jezus de mensen nu maar naar huis moet sturen om 

te eten. Het wordt al avond. 

• Jezus zegt: ‘Geven jullie hun te eten!’ 

•  De discipelen zijn verbaasd. Dit is een onmogelijke opdracht. Hoe zouden ze voor zoveel 

mensen kunnen zorgen? 

• Filippus zegt: ‘Als we 200 penningen hadden, kon iedereen nog maar een beetje krijgen.’ 

En als ze geld zouden hebben … waar zouden ze zoveel  

     brood kunnen kopen? 

• De Heere Jezus geeft opdracht iemand te zoeken die iets bij zich heeft. 

• Andreas vindt een jongetje met vijf broden en twee visjes. 

• De mensen moeten in groepen gaan zitten. 

 

4. Wonder 

• De Heere Jezus dankt voor het eten. Daarna breekt Hij de broodjes. 

• Tenslotte zijn er twaalf manden vol. 

• De discipelen delen het uit en komen weer terug. 

• Ze gaan net zo lang door tot iedereen genoeg heeft. 

• Daarna delen ze de manden vis uit. 

• Na de maaltijd halen ze alle restjes op: er zijn twaalf volle manden over. 

 

5. Slotzin 

        Als de Heere Jezus Zich ontfermt, dan geeft Hij overvloedig. 


