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Vertelling 4–7 jaar         

Genoeg voor iedereen  

Jezus loopt de berg op. Samen met zijn leerlingen. Maar ze zijn niet alleen. Achter hen loopt een hele 

optocht. Iedereen heeft gehoord over Jezus. Hij geneest zieken! Hij vertelt prachtige verhalen! Daar 

willen de mensen bij zijn. En daarom gaan ze achter Jezus aan. Jezus ziet de grote groep mensen. Hij 

stoot Filippus aan. ‘Waar kunnen we brood kopen voor deze mensen?’ vraagt hij. Filippus’ ogen 

worden groot. Hij kijkt naar de groep mensen. Op zijn vingers begint hij te rekenen. ‘Honderd… nee, 

honderdvijftig… nee ook niet. Hmm… tweehonderd misschien…’ Hij kijkt nog eens om zich heen. Hij 

schudt zijn hoofd. ‘Nee, zelfs tweehonderd muntstukken zijn niet genoeg om brood te kopen voor al 

die mensen.’ Andreas komt naast hem staan. Hij heeft een jongen aan de hand. ‘Deze jongen heeft 

vijf broden en twee vissen. Maar ik denk niet dat we daar iets aan hebben.’ Jezus kijkt naar de jongen 

met zijn broodjes. ‘Filippus en Andreas, zorg ervoor dat iedereen in het gras gaat zitten. Dan zorg ik 

voor eten.’ De mensen gaan in groepjes in het gras zitten. Filippus kijkt nog eens goed. ‘Duizend… 

nee, tweeduizend… nee, het zijn meer dan vijfduizend mensen!’ Jezus pakt het brood en kijkt 

omhoog. ‘Heer, dank U voor dit eten. Amen’. Dan breekt hij het brood in stukken. Hij deelt het uit. 

Filippus en Andreas helpen met uitdelen. Jezus blijft maar delen! En Filippus en Andreas blijven maar 

doorgeven. Er is genoeg voor iedereen. Wat een wonder! 

 

Vertelling 8–12 jaar  

Het wonder van het eindeloos uitdelen  

Jezus loopt samen met zijn leerlingen over de helling. Ze kijken uit over het meer. Én over een hele 

stoet mensen die hen volgt. De mensen hebben gehoord over de wonderen die Jezus heeft verricht. 

Dat willen ze ook wel meemaken! Op een vlakte vol gras houdt Jezus stil. Hij kijkt naar de mensen. 

Dan tikt hij Filippus op zijn schouder. ‘Waar kunnen we brood kopen voor deze mensen?’ vraagt hij. 

Filippus’ ogen worden groot. Hij kijkt naar de groep mensen. Hij is handig met cijfertjes en kan goed 

rekenen. Hij schudt zijn hoofd. ‘Nee, zelf tweehonderd denarie zijn niet genoeg om brood te kopen 

voor al die mensen.’ Hij is even stil. ‘Als we al zoveel geld hadden…’, mompelt hij. ‘Daar moet je 

tweehonderd dagen voor werken… en dan nog zoiets, zoveel broden kun je toch niet tillen. Of 

bakken…’ Andreas komt erbij staan. Hij heeft een jongen bij zich. ‘Deze jongen heeft vijf broden en 

twee vissen bij zich.’ Andreas wijst op het mandje dat de jongen vast heeft. ‘Maar daar heb je niet 

zoveel aan nu er zo veel mensen zijn.’ Jezus kijkt naar de jongen. ‘Jouw brood en vis kan ik goed 

gebruiken. Mag dat?’ De jongen geeft het mandje aan Jezus. ‘Andreas en Filippus, zorgen jullie dat de 

mensen in het gras gaan zitten? Dan zorg ik voor eten’, zegt Jezus en hij geeft een knipoog aan de 

jongen. De mensen gaan zitten. Filippus kijkt rond. Wat zijn het veel mensen! Alleen al vijfduizend 

mannen. Dan kijkt hij naar Jezus. Jezus staat met het mandje met brood en vis in zijn handen. Hij kijkt 

omhoog en sluit dan zijn ogen. ‘Gezegend bent U, Vader in de hemel. Door Uw woord is alles 

ontstaan. U geeft ons brood, dat voortkomt uit de aarde. Zegen zo dit eten. Amen.’ Dan breekt Jezus 

het brood is stukken. Hij geeft het aan zijn leerlingen en zij geven het weer door aan de mensen. 

Daarna deelt Jezus de vis uit. Hij blijft maar delen. Er is genoeg brood en vis voor alle mensen. Als 

iedereen uitgegeten is, verzamelen de leerlingen al het eten dat over is. Twaalf manden vol! Vol 

ongeloof staren ze naar die overvloed. Andreas denkt even aan de jongen met het mandje met brood 

en vis. Wat een wonder! 


