
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding schets 5 

 

Schriftgedeelte  

Markus 6:30-44  

 

Thema  

Jezus met innerlijke ontferming bewogen  

 

Exegese 

We behandelen de eerste wonderbare spijziging, Markus 6:30-44 

 

Vers 30 kwamen weder tezamen – Jezus had hen twee aan twee op reis gestuurd  met 

macht over de onreine geesten. 

 

wat ze gedaan en geleerd hadden - dit wijst terug op vers 7-13: de uitzending van de apostelen.  

Wij moeten ook ‘ons’ werk voor Gods Koninkrijk aan de Heere Jezus voorleggen en Hem om raad, 

leiding en hulp vragen. Het wijst ons er ook op dat een dienaar verantwoording schuldig is aan zij 

Meester. 

 

Vers 31 rust een weinig - de Heere Jezus weet dat de discipelen rust nodig hebben. Hij weet 

dat de discipelen niet alleen aan de zielen van anderen moeten denken, maar ook aan hun eigen 

ziel. Ze moeten tijd vrij maken om hun eigen hart te onderzoeken en in stilte na te denken. 

 

Vers 33 Hem kennende - herkennen Hem en letten er op waar Hij heen vaart. 

 

derwaarts en kwamen hun voor - ze lopen het meer rond naar de overkant en zijn eerder aan de 

overkant dan de Heere Jezus en de discipelen. Zij moeten ongeveer vijf kilometer varen. 

 

Vers 34  innerlijk met ontferming bewogen - Hij is vervuld met medelijden met deze mensen, 

die geen goede leraars hebben.  

 

als schapen die geen herder hebben – dit is een beeld: schapen die geen herder hebben, zullen 

vroeg of laat verdwalen en omkomen, door gebrek aan eten of door roofdieren. De mensen 

krijgen geestelijk niet goed leiding, wat hun ondergang betekent. 

 

Begon hun vele dingen te leren – over het Koninkrijk van God.   

 

Vers 35 Woest – eenzaam 

 

Vers 36 Laat ze van U, opdat ze broden kopen - de discipelen hebben medelijden met de 

mensen die geen voedsel bij zich hebben. Als ze nadenken, kunnen ze weten dat er ook in de 

dorpen niet genoeg brood zal zijn voor zovelen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers 37 Geeft gij hun te eten - een ontdekkende vraag. Het moet hun ogen openen voor hun 

eigen onmacht om dat te doen en hen leren tot de Heere te gaan, omdat bij Hem alle dingen 

mogelijk zijn.  

 

tweehonderd penningen – één penning is het dagloon van een arbeider. De discipelen berekenen 

snel hoeveel ze ongeveer nodig hebben. Toen ze uitgezonden waren, konden ze wonderen doen. 

Nu, terwijl de Heiland bij hen is, denken ze niet aan Zijn almacht. 

 

Vers 38 vijf broden en twee vissen - dit is nauwelijks genoeg voor de eigen dagelijkse 

behoeften van Hem en Zijn discipelen. 

De broden zijn kleine platte broodjes. De vissen zijn kleine visjes, die gezouten zijn en rauw 

gegeten kunnen worden. Het is dagelijks voedsel in Galilea. Een eenvoudige, maar voedzame 

maaltijd. 

 

Vers 39 waardschappen - groepen; het gaat ordelijk om het uitdelen te vergemakkelijken. 

 

Vers 41 zegende - met dankzegging 

De Joodse zegenspreuk bij de maaltijd is: Gezegend (geprezen) zijt Gij, HEERE onze God, Koning 

van de wereld, die het brood uit de aarde doet voorkomen. 

 

de twee vissen deelde Hij – die delen de discipelen uit zonder te breken. 

 

Vers 43 twaalf volle korven – de Heere Jezus zorgt voor een overvloed aan voedsel; er is 

veel over.   

 

Vers 44 vijfduizend mannen – daarbij komen ook nog de vrouwen en de kinderen. 

 

 

Geloofsleer 

• HC Z 10. De voorzienigheid 

• HC vraag en antwoord 118. Wat God ons beveelt te bidden 

• HC Z 50. De vierde bede 

 

Leestips 

• Een jaar lezen in Mattheüs, Markus en Lukas - J.C. Ryle 

• De wonderen van de Heiland - C.H. Spurgeon 

• Uw koninkrijk kome - L. Snoek  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebedspunten 

• Ons eten 

• Voor mensen die geen eten hebben 

• Voor mensen die de prediking van het Evangelie niet horen 

• Alles verwachten van de Heere Jezus.  

• Ontferming 

• De uitbreiding van Gods Koninkrijk  

 

Psalm- en liedlijst 

Psalmen 23  De psalm van de herder 

29:6  Looft de Heer Die wond’ren werkt 

67:1  d’ Algoede God zij ons genadig 

136:1  Looft de Heer’, want Hij is goed 

136:25  Looft Hem, looft Hem, al wat leeft 

  136:26  Geef de God des hemels eer 

105:2    Vraagt naar de Heer en Zijne sterkte 

  105:24  Die gunst heeft God zijn volk bewezen 

Liederen ZB  De Heer’ is mijn Herder 

UMK  Twee vissen en vijf broden 

 

Verwerken = leren 

Markus 6:34 

‘Jezus werd met innerlijke ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen 

herder hebben’. 

 

• Wat gebeurt er als schapen geen herder hebben? 

• Wat is ‘innerlijke ontferming’? 

 

Leer de tekst met elkaar. 

 

Introductie op de vertelling 

Helemaal onverwachts komen Tante An en Oom Johan met hun zes kinderen binnenvallen op 

tweede paasdag. Iedereen is blij. Wat gezellig. Vooral Petra vindt het super leuk. Kan ze lekker 

weer eens spelen met haar kleine nichtjes. Haar moeder vindt het ook fijn, maar heeft wel een 

probleempje. Het is bijna etenstijd en er zijn acht mensen extra. In de kast heeft ze ook geen extra 

voorraad meer. Wat moet ze doen?  

Praat hierover even met de kinderen. Laat ze wat oplossingen bedenken.  

 


