
Vijf broden en twee vissen
Jezus trok zich met zijn leerlingen terug in de
richting van een stad die Betsaïda heette, om met
hen alleen te zijn. Maar het volk kwam het te weten
en ging hem achterna. Hij liet hen tot zich komen en
sprak hen over het Rijk Gods. Wie genezing nodig
hadden, genas Hij. Toen de dag ten einde liep,
kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden:
‘Stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de
omliggende dorpen en gehuchten onderdak en
voedsel gaan  zoeken want hier zijn we op een
eenzame plek.’ Maar Jezus antwoordde: 'Geven jullie
hen maar te eten.' 

'Maar wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen,' zegden ze, 'of wijzelf zouden
voor al dat volk eten moeten gaan kopen.' Er waren naar schatting wel vijfduizend 
mannen. Hij zei tot zijn leerlingen: 'Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig. 
'Dat deden ze en ze lieten allen plaatsnemen. Daarop nam Jezus de vijf broden en de 
twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak er de zegen over uit, brak ze en gaf ze aan 
zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Allen aten tot ze verzadigd waren en 
wat zij overhielden haalde men op, wel twaalf korven met brokken. (Lucas 9, 11-17) 

Soms lijkt een probleem onoplosbaar,
een situatie zo uitzichtloos

dat we de moed dreigen te verliezen
en niet meer geloven dat we er iets aan kunnen doen.

Het ontbreekt ons aan middelen en mankracht,
het lijkt wel of we vechten tegen windmolens

en alles een slag in het water is.

En toch kunnen kleine stappen het verschil maken, 
roeien met de riemen die we hebben,

hoop en vertrouwen van mens tot mens,
van dag tot dag.

Daar gebeurt het dat mensen samen
het schijnbaar onmogelijke realiseren.

Een oud spreekwoord zegt:
‘Wie hard werkt, telt op,

wie samenwerkt en deelt, vermenigvuldigt.’

Je moet een beetje gek zijn om met vijf broden en twee
vissen iedereen te eten te willen geven, om met kleine
stappen een nieuwe weg te willen banen. Maar iemand
zegt  tot  ons:  “Kom  hier  met  wat  je  hebt  en  begin
daarmee.” 

Je moet een beetje gek zijn om altijd opnieuw vol hoop
op weg te gaan met anderen, ook met dat lastige kind,
met die vervelende collega. Maar iemand zegt tot ons:
‘Blijf  nabij  met  je  aandacht  en  vertrouwen,  met  je
aanwezigheid, dat kan juist het verschil maken.”



Je  moet  een beetje  gek zijn  om,  als  je  zelf  in  de
problemen zit, anderen in nood met raad en daad te
willen bijstaan. Maar iemand moedigt ons aan: “Doe
wat  je  kunt,  blijf  geloven  in  de  kansen  en
mogelijkheden die er dagelijks zijn in kleine dingen.’

Je moet een beetje gek zijn om met het weinige dat
je hebt, met wat voor velen ontoereikend lijkt, toch
iets groots te durven ondernemen. Maar iemand zegt
tot ons: ‘Wees niet bang om je te engageren,  ook
niet als je twijfelt of je het wel aan kan, want met je
enthousiasme en inzet kan je dromen waar maken.’

‘Leven in overvloed’, het is een beeld: waar gedeeld wordt is er meer dan genoeg, is er
altijd  genoeg,  voor  iedereen.  Er  is  zelfs  over  voor  wie  niets  heeft.  Het  lijkt  een
toekomstdroom, iets wat nog niet kan, zelfs niet tweeduizend jaar later. En toch, het
ideaal blijft. Hoe kunnen we die droom realiseren in onze scholengroep?

Enkele getuigenissen

‘De leraren die me hebben geholpen – en door wiens toedoen ik zelf  ook leraar ben
geworden – hebben zich niet het hoofd gebroken om verklaringen te vinden voor mijn
slechte  prestaties  op school.  Ze  hebben hun  tijd  niet  verdaan  met  het  zoeken naar
oorzaken, en nog minder met me daarover uit te vragen of er me de les over te lezen.
Het waren volwassenen die geconfronteerd werden met kinderen in risicosituaties. Ze
wisten dat het dringend was. Ze zijn voor ons in de bres gesprongen. Ze kregen ons niet
direct  te  pakken.  Ze  zijn  opnieuw  gesprongen,  dag  in  dag  uit,  steeds  opnieuw…
Uiteindelijk hebben ze me eruit weten te krijgen, en met mij vele anderen. Ze hebben
ons letterlijk de helpende hand gereikt. We danken ons leven aan hen.’   

‘In het zesde leerjaar is mijn vader overleden, ik weet niet hoe ik de jaren nadien zou
doorgekomen zijn als er niet die ene leerkracht was geweest die altijd even aandacht
voor me had, me eens aansprak en vroeg hoe het ging. Het waren geen spectaculaire
dingen die zij gedaan heeft. Alles samen niet eens zoveel uren maar dat zij er was, heeft
het verschil gemaakt.‘  

‘We hebben 3 kinderen waarvan de jongste altijd een zorgenkind is geweest. Met de 2
oudsten liep alles vlot en dan is elke school goed. Maar als het niet lukt met je kind, als
je zelf niet meer weet waarin of waaruit, en dan mensen hebt op een school die je helpen
zoeken naar de best mogelijke oplossingen: daaraan herken je pas een goede school.’ 

Korte toelichting bij Johannes 6,9 
‘de leerling wordt leer-kracht’


