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Mt. 14, 13 - 21 - Jezus geeft veel mensen te eten 

 

 
Dat kleine jochie zonder naam 
Hij is het die deelt! 
Hij deelt zijn brood en vis 
en er is overvloed. 
Iedereen telt mee, is kostbaar 
in de ogen van God 
en dat jochie heeft met die ogen gezien. 
Er is overvloed van wat nodig is 
daar waar wij ons leven uitdelen aan elkaar, 
ook aan wie we niet kennen, 
en brood en vis, leven worden voor elkaar. 
Daar waar wij in relatie treden met God 
en met de ander, in de verbinding gebeurt het wonder! 
Delen is ook vragen 
dat je er mag zijn, meetelt. 
Jezus sluit niemand uit 
en laat ons de weg wijzen door dat jochie zonder naam, 
in wie wij onszelf mogen zien 
in Gods Naam geroepen 
ons leven te delen en te geven 
aan elkaar. 
 
 

Als delen is: 

Iedereen hoort erbij. 

Als delen is: 

Kom maar, dan maak ik je blij 

Als delen is: 

Laten we het samen doen. 



Als delen is: 

Een knipoog, een hand of een zoen. 

Als van delen 

alle tranen drogen. 

Als met delen 

kwaad wordt omgebogen 

Dan wil ik ook delen, 

dan zeg ik geen nee. 

Dan wil ik ook delen, 

dan doe ik graag mee. 

Dan kan deze feestdag 

niet meer stuk. 

Dan zeg ik: Delen....... 

Dat is pas geluk! 

De vrienden keken wat meewarig: 
vijf broden en twee vissen, 
wat is dat voor zo'n massa?! 
Een druppel op een hete plaat. 
Hij nam het brood en de vis 
en dankte. 
Hij dankte om die jongen, 
om die eerste druppel 
die dan toch maar 
op de hete plaat was gevallen. 
Hij zegende het brood, 
en gaf het daarmee zijn diepste bestemming: 
in de wereld van God 
is brood er om gedeeld te zijn. 
Mensen ook. 
Daarna reikte Hij brood en vis 
aan zijn vrienden: 
"Hier," zei Hij, 
"deel maar." 
(Carlos Desoete, 
 
 

Maskerman 
Hemelzoeker 
Tafeldanser 
Waterval 
Blikverruimer 
Landverhuizer 
Altijd ergens 
Overal 
 
Buitenstaander 
Binnenblijver 
Zekerweter 
Twijfelaar 
Lichtverspreider 



Donkerdenker 
Met de stroom mee 
Tegendraads 
 
Hoeveel maskers 
Moet je dragen 
Hoeveel mensen 
Moet je zijn 
Hoeveel levens 
Moet je leven 
Om op een dag 
Jezelf te zijn 
 

Hoeveel dagen 
Moet je dromen 
Hoeveel grenzen 
Nog verleggen 
Hoeveel zinnen 
Heb je nodig 
Om jezelf 
Uit te leggen 


