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Wonder boven wonder 

Wonderen zijn er in soorten en maten. Denk aan Mindf*ck, Hans Kazan en ‘beren die 

kunnen smeren’. Wonderen stellen mensen vaker voor raadsels en in plaats van tot 

geloof zetten ze eerder aan tot ongeloof: “dat kan toch niet”. Naar de wonderverhalen 

van Jezus kun je met eenzelfde blik kijken: Jezus wordt dan tot magiër gemaakt.  

 

Zelf lijkt Jezus iets anders te bedoelen met zijn wonderlijk handelen, als hij zegt: “Uw 

geloof heeft u gered”. In plaats dat zij door zijn wonderen met stomheid geslagen 

zouden worden, zet Jezus mensen in beweging. Hij doet ze lopen, opnieuw zien, opstaan 

uit de dood…   

 

Als je gelooft, zo lijkt Jezus te willen zeggen, kun je ‘beter’ worden, meer mens. Voorbij 

de waan van alledag en de vanzelfsprekendheid van de dingen,  je blijven verwonderen 

over wat er gebeurt en over wat er kán gebeuren. Als een mens zich niet meer kan 

verwonderen, droogt hij op, raakt hij verveeld, ziet hij niets anders meer dan de kille 

werkelijkheid.   

 

Een mens, die zich kan blijven verwonderen, leeft, steeds opnieuw.  

Geloven betekent: je openen voor het wonder van het bestaan.  
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♪ Instrumentaal—gitaarmuziek 

 
 
Lezing : Johannes 6, 1-14 
 
Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea  
(ook wel het Meer van Tiberias genoemd).  
Een grote menigte mensen volgde hem,  
omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. 
Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. 
Het was kort voor het Joodse pesachfeest. 
Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam,  
vroeg hij aan Filippus:  
‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’ 
Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen,  
want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 
Filippus antwoordde:  
‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn  
om iedereen een klein stukje brood te geven.’ 
Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: 
‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen,  
maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?’ 
Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’  
Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. 
Jezus nam de broden,  
sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten.  
Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden. 
Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen:  
‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’  
Dat deden ze en ze vulden twaalf manden  
met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. 
Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze:  
‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ 
 
Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling  
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Woord van welkom 

 

Welkom, in deze bijzondere liturgische omgeving, waarin we elkaar weliswaar niet fysiek 

kunnen ontmoeten, maar waarbij ik u wel in de ogen kan kijken…  

me u voorstellend binnen de ons zo vertrouwde kapel van de Zwanenhof, 

u, vanwege de  zomer, gekleed in lichte en wat luchtiger kleding,  

de zonnestralen, door de bovenramen naar binnen dwarrelend…  

die ons verlichten en verwarmen 

het koor, voor mij op de achtergrond, staande rondom het kruis,  

met zijn bijzondere symboliek van schepping en leven… 

 

Wij verzameld rond de Eeuwige, die het wonder van gemeenschap schiep.  

 

Het wonder van gemeenschap… dat is zo’n beetje het thema van vandaag.  

De gemeenschap, dat wij in deze maanden, weken en dagen  

op een heel andere manier moeten vormgeven als dat we gewend waren…  

 

En zelfs nu, nu we -zowel als gemeenschap en als individu, zo op de proef worden gesteld, 

willen we blijven vasthouden aan en geloven in die gemeenschap.  

Dat wij daarbij worden gesteund, door elkaar en door uw woord… 

 

Laten we bidden:  

 

Goede God, 

als pelgrims…  

een beetje dolend, 

bidden wij ons een weg… naar U toe.  

Kom tevoorschijn, zo bidden wij,  

neem ons bij de hand. 

Behoed ons en doe ons leven,  

Herschep ons hart, heradem ons verstand 

Maak ons één, verberg u niet 

Zo bidden wij… 
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♪ Herschep ons hart Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal 
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Overweging 

 

Het verhaal, waarmee deze viering begon, kent twee versies: die van Matheus en die van Jo-
hannes. Dat we de versie van Johannes in deze viering gebruiken, is niet zonder reden. 
Behalve meerdere versies zijn er ook verschillende titels aan dit verhaal meegegeven.  
Veel van ons leerden het verhaal kennen als dat van  
“de wonderbaarlijke boordvermenigvuldiging”.  
 
Maar het is ook bekend onder de titel: “het verhaal van de vijf broden en twee vissen”.  
Twee verschillende titels, die -tegelijk- ook staan voor verschillende interpretaties en uitleg. 
 
De uitleg volgens de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging legt de nadruk op het wonder 
van de overvloed: er is veel, zoveel zelfs, dat er overblijft. In deze uitleg is er ook één centra-
le persoon, hij die de macht heeft… Jezus, een soort van magiër, een alleskunner, die veel, zo 
niet alles heeft  en die daarvan ook nog kan weggeven. De menigte, 5000 in getal, wacht af 
en houdt de hand op… 
 
De andere uitleg, met de titel van de vijf broden en de twee vissen, gaat niet uit van de 
overvloed, van het teveel, maar daarin wordt uitgegaan van het tekort, de behoefte. Er is te 
weinig te eten… en dat geldt voor iedereen, ook voor de groep van Jezus en zijn leerlingen. 
Te weinig eten… het gaat hier om basisbehoeften, de diepe behoeften, die ieder mens kent…  
 
Twee titels, twee manieren van uitleg. Twee beelden van hoe mensen met elkaar om kun-
nen gaan, twee beelden van gemeenschap, die ons beiden bekend voorkomen.  
 
Het beeld van de overvloed, dat wij allen kennen en dat ook zo mooi wordt geschetst in de 
serie 75 jaar ontwikkelingswerk: het rijke westen, dat kaapt en geeft. Rijken houden over… 
het overgrote deel, de menigte wacht af en houdt de hand op… 
 
En wij… wij zijn daar onderdeel van… zo voelen we dat ook… levend in -relatieve- over-
vloed… en tegelijk zo graag ook willen helpen en geven…  
 
Je wilt zo graag zoveel, maar wat kun je? Wanhopig worden veel mensen ervan… een drup-
pel op de gloeiende plaat. Machteloos kun je worden, als je ziet, dat jouw helpen, jouw bij-
drage nauwelijks helpt. Deze ongelijkheid… is dit gemeenschap?    
 
Gemeenschap… je kunt er ook anders tegenaan kijken… De laatste maanden ging het niet 
zozeer over veel en teveel, maar vooral ging het over “tekort”, de tekorten…  Letterlijk: de 
druk op de zorg, onvoldoende capaciteit en middelen, beperkingen die worden opgelegd: 
social distancing, anderhalve meter, geen aanraking en geknuffel meer,  
je geliefde in het verpleeghuis niet mogen bezoeken…    
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We werden behoorlijk met onze tekortkomingen geconfronteerd… ook met vragen over hoe 
het nu verder moet en wat nu eigenlijk onze basisbehoeften zijn: vragen rond:  
 
 ons reis- en vlieggedrag,   
 of we wel al die spullen uit China of waar dan ook vandaan, wel moeten willen hebben… 
 het jakkeren van het een naar het ander… nergens tijd meer voor hebben, agenda’s,  
 die altijd maar gevuld moeten zijn… 
 
Ineens werden we teruggeworpen, op onszelf, de leegte, die ontstond… we hadden het gevoel 
een beetje met lege handen te staan.  Ineens… bijna van dag op dag werden we ons bewust 
van onze kwetsbaarheid… dat we niet altijd kunnen wat we zo graag willen, dat we lang niet 
alles in de hand hebben… 
 
Anders dan als een verhaal  van overvloed kun je het verhaal van Johannes ook opvatten als 
een verhaal dat gaat over tekort… over kwetsbaarheid…   
 
Eén grote menigte, mensen uit het dorp, vissers, mannen vrouwen en kinderen, inclusief die 
groep van zo’n 13 mannen, Jezus en zijn volgers, die constateren, dat ze niets te eten hebben…  
 
En dan? Gelukkig schieten zij niet in de wanhoop en in de machteloosheid. Het verhaal zou 
dan wel heel anders zijn afgelopen… 
 
Nee, geen wanhoop, geen machteloosheid, en ook geen grote gebaren… Johannes, en daarin 
verschilt hij van Matheus… Johannes voert  een jongen ten tonele, een kind nog…   
 
Dat kind, naïef nog, maar nog wel vol verwondering, brengt de oplossing…  
vijf broden en twee vissen… “het is alles wat er is… en daar moeten we het mee doen”…  
moet hij gedacht hebben… 
 
Erg diep zal hij er niet over hebben nagedacht, dat zien we Jezus ook niet zo doen… het enige 
dat Jezus doet is dat hij dat brood zegende… en brak…  
 
De vijf broden en de twee vissen, normaal gesproken niet toereikend, brengen -blijkbaar- een 
heel ander soort van bewustzijn teweeg… net zoals het veel artsen, verpleegkundigen en ver-
zorgenden de laatste maanden ook is overkomen… niet vanuit berekening, winstbejag, ook 
niet vanuit opgelegde plicht… maar bijna vanzelf… deed bijna iedereen gewoon wat gedaan 
moest worden… met de middelen, die er waren… dit is alles en daar moeten we het nu mee 
doen… Aangesproken op het diepste in hen zelf…  

En datzelfde overkwam heel veel mensen de afgelopen tijd… die gewoon deden wat ze vonden 
dat ze moesten doen… vanzelfsprekend… hier gaat het om onze gemeenschappelijke basisbe-
hoeften…het telefoontje of het appje, dat er voorheen nog wel eens bij inschoot, het bloeme-
tje per bloemenpost, bezoek door de ramen, een boodschap doen voor de buurman of – 
vrouw, bijeenkomsten via Zoom, vieringen via video…  
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overal en iedereen voelde -als het ware als vanzelfsprekend- de diepe behoefte aan ver-
binding, contact, gemeenschap… elkaar willen behoeden, tot elkaar geroepen…  met alles 
wat je hebt… al is het nog zo weinig.  
 
Wellicht, al hebben we het de afgelopen tijd wat scherper kunnen zien en voelen, wellicht 
is het bijzondere van wat we nu meemaken aan gemeenschap helemaal niet zo uitzonder-
lijk. En misschien, misschien ligt hier wel het wonder: dat de zegen, zijn zegen ligt op ge-
meenschap stichten… op wat we samen zo nodig hebben, verweg, dichtbij… dat gemeen-
schap stichten niet ophoudt, als er tekort is, toen niet… en ook nu niet… 
 

Gelukkig lag en ligt de zegen, zijn zegen:   

op de niet te stillen honger naar gemeenschap,  
op het zoeken naar verbinding, op wat voor manier dan ook, 
op het geloof, dat ik niet zonder jou kan en jij niet zonder mij, 
op het delen met elkaar, hoe knullig en gebrekkig dan ook,  
met vijf broden en twee vissen… 

 

 

♪ Instrumentaal 

 
Collecte project: Noodopvang Dakloze Asielzoekers 

Wat een blijmakend doe-woord: “Gemeenschap”  
Weten dat we elkaar gegeven zijn en daarnaar handelen. 
Zou die wonderbare broodvermenigvuldiging  daar een ervaring van zijn geweest?  
Het wonder boven wonder?  
Groot is het verlangen naar gemeenschap , nu, in deze tijd, bij zovelen.  
Door het gemis ervan, weten we wat het betekent. 
 
Dat gemis ervaren vele vluchtelingen, ook “onze vrienden in de opvang”. 
Hoe bestaat het, dat ze het uithouden bij zoveel eenzaamheid? 
De verblijfsvergunning -het papier, dat ze voortaan bij de gemeenschap horen-   
is daarom begrijpelijk zo belangrijk voor hen. 
Jammer, dat velen er zolang op moeten wachten en helaas soms in rook zien opgaan. 
 
Prachtig dat we voor hen blijven opkomen ook bij de “on-line Zwanenhof vieringen”. 
Door onze geldelijke bijdrage laten we blijken, dat ze er nu al bij horen, dat we ook met 
hen verbondenheid, gemeenschap willen.  
Alvast onze dank voor uw juni-bijdrage! Na de meiviering werd er €                      op de 
bank gestort. 

 

Voor het gemak en op verzoek is dit het banknummer:  
NL23 RABO 0309 429447   t.n.v Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne. 
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Voorbeden 
Laten wij stil worden en bidden tot God. 
Wij bidden u om liefde en goedheid; om bezinning,  
op de manier waarop we met elkaar en met onze aarde omgaan.  
Laat ons inzien dat wij samen een gemeenschap vormen.  
Dat we beseffen dat wij elkaar gegeven zijn en dat wij er voor elkaar kunnen en mogen 
zijn.  Dat wij in Uw Geest, blijven bouwen aan Uw gemeenschap. 
 
Laten wij bidden voor de intenties die ons zijn aangereikt: 
Bidden wij om Uw nabijheid, dat we juist nu, nu de demonstraties tegen racisme  
aanzwellen, op zoek gaan naar verbinding, naar respect en verdraagzaamheid. 
 
Voor de vele weeskinderen in de vluchtelingenkampen op Lesbos: 
Dat ze liefdevol en gastvrij worden opgevangen ergens in Europa. 
 
Voor onze dochter en alle mensen die zich eenzaam voelen: 
dat zij mensen op hun pad mogen vinden die naar hen omkijken en die er voor hen zijn.   
 
Voor onszelf, nu we niet in elkaars nabijheid kunnen bidden, zingen, liturgie vieren  
en samen koffie drinken. Laten we met elkaar in verbinding blijven.  
Digitaal door te vieren, door te lezen met een Knipoog.   
Bidden wij voor elkaar om vol te houden. 
 
Almachtige en Onnoembare, wij bidden voor Zr. Josephine, die op 10 juni haar 90-ste ver-
jaardag heeft mogen vieren. Dankbaar zijn wij...dat zij deel uitmaakt van onze  gemeen-
schap en dankbaar zijn we ook, dat U haar de gaven van de goede werken hebt geschon-
ken.  
Moge zij de kracht en de moed blijven houden om zovelen nabij te zijn. En speciaal bij die 
mensen die wonen in de Noodopvang. 
 
Eeuwige en Levende in ons midden, 
wees ons nabij bij onze pogingen om steeds meer gemeenschap te worden.  
Maak ons meer en meer bewust van het idee, dat we samen horen, dat het een levens-
opdracht is. Help ons niet alleen aan onszelf te denken. 
Mogen wij ertoe bijdragen, dat alle levende wezens veilig en gelukkig zijn. 
 
Laten wij dan nu een moment in stilte bidden voor dat wat in ons leeft en wat niet  
hardop genoemd is. (kort moment stilte)  
 
Goede God, U kent ons, 
U kent onze tekorten, ons vallen en opstaan, onze hoop en onze twijfel 
Wij zoeken U en vragen U: 
Maak de liefde in onze gemeenschap voelbaar en tastbaar 
Dat wij elkaar behoeden en doen leven 
En dat we voor elkaar een wonder mogen zijn. 
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♪ Onze Vader verborgen  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal 
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Slotwoord en zegenbede 
 
Het einde van deze viering naderen betekent ook het einde van een seizoen afsluiten.  
Een seizoen, dat nogal hobbelig is verlopen voor onze gemeenschap.  
Het vertrouwde huis, de Zwanenhof, hebben we moeten verlaten.  
Van plek naar plek trokken we, op zoek naar een dak, en niet zomaar een dak…  
nog steeds hebben we dat niet gevonden,  
omdat onze zoektocht werd onderbroken door het coronavirus. 
 
De toekomst staat nog open, dat geeft onzekerheid, maar het houdt ook belofte in,  
zo willen we geloven… De zomer nadert, wellicht dicht bij huis,  
hopelijk ook dicht bij elkaar.  De zoektocht gaat door, met -zo bidden wij- dezelfde zegen, 
waarmee het brood werd gebroken en gedeeld. Om deze zegen, zo bidden wij:  
 
Op onze wegen, in onze straten, 
over onze harten, over onze huizen: 
de zegen van God 
 
In ons komen, in ons gaan 
in ons dwalen, ons thuiskomen, 
de vrede van God 
 
in ons doen en in ons laten, 
in ons leven en ons samen-zijn 
de liefde van God 
 
aan ons beginnen, aan ons einde 
de geest van God  
door ons te ontvangen. 
 
Zo bidden wij: maak van ons gezegende mensen, 
In Naam van Vader, Moeder, Zoon en Geest. 
 
 
♪ Instrumentaal  - improvisatie op  

 
Groot is de wereld 
en lang duurt de tijd 
Maar klein zijn de voeten 
die gaan waar geen wegen gaan 
Overal heen… 
 
Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernhard Huijbers 
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Deze viering is voorbereid door  
Anneke van Noort, Gine Silderhuis, Alouis Otten en Mieke Spijker 
Voorganger: Gert van de Bunt 
 
Verantwoording van de liederen: 
Herschep ons hart -tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal 
uitvoering door het Twents Liturgiekoor o.l.v. Bram van der Beek; Jos Beunders, piano 
 
Onze vader verborgen - tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal 
uitvoering door het Twents Liturgiekoor o.l.v. Bram van der Beek; Jos Beunders, piano 
 
Verantwoording instrumentale bijdragen: 
Instrumentaal gitaar: Intro Gabriels Oboe  - E. Morricone 
Uitgevoerd door Vincent Kuipers 
 
Instrumentaal gitaar en fluit: Pavane – G. Fauré 
Uitgevoerd door Vincent Kuipers (gitaar) en Marion Rohaan (dwarsfluit) 
 
Instrumentaal piano: improvisatie “Groot is de wereld” 
tekst: Huub Oosterhuis; oorspronkelijke melodie: Bernard Huijbers;  
Improvisatie en uitvoering: Jos Beunders   
 
Verantwoording beelden: 
Graan in de ochtendzon: https://cdn.pixabay.com/photo/2019/06/29/10/57/cereals-
4306002_1280  
Film 5 broden en 2 vissen: the feeding of the 5.000; https://www.youtube.com/watch?
v=UtrjViTgPHs  
Hart en handen: https://zeenatsyal.files.wordpress.com/2010/01/relationships 
Video korenveld: https://www.youtube.com/watch?v=GqntA0XsWg8 
Open handen: http://jillmreid.files.wordpress.com/2012/05/open_hands 
Video zonnebloemen: https://www.youtube.com/watch?v=wzMXsl9n9k4&t=157s 
Kinderen de wijde wereld in:  
https://c.pxhere.com/photos/88/e2/
human_children_friendship_child_girl_boy_out_away-1208068 
 
Techniek: Gerard van Os 
Opmaak tekstversie: Susan van Os 
 
De volgende Zwanenhofviering is op 13 september 2020  
@Stichting Zwanenhofviering, juni 2020 


