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Preek van 14 maart 2021, 4de zondag van de 40 dagen 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

WAT HEB JE WEL? 

‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan 

voor zo veel mensen?’ (Johannes 6,9) 

Rekensommetje 

Een therapeut hield een cliënt eens de volgende rekensommetjes voor: 

1 x 2 = 2 

2 x 2 = 4 

3 x 2 = 7 

4 x 2 = 9 

5 x 2 = 10 

‘Wat valt op?’ vroeg de therapeut. ‘Er zijn er twee fout,’ antwoordde de cliënt. 

Maar de therapeut zei: ‘Je zou ook kunnen zeggen dat er drie goed zijn.’ 

Waar de cliënt last van had, vertelt het verhaal niet. Maar het zou goed kunnen 

dat hij of zij last had van altijd maar focussen op tekorten. Daar hebben veel 

mensen last van. Je zit op pianoles en je oefent een stuk. Het gaat best goed, 

alleen een bepaalde vingerzetting in een passage lukt niet. Het frustreert je en 

je smijt zelfs de pianoklep dicht, en denkt: Ik kan er niks van.- Je kookt voor 

gasten. Ze prijzen je kookkunst. Maar jij denkt: Dat zeggen ze wel, maar de pasta 

is te klef en de saus is niet op smaak. Het stelt eigenlijk niks voor. 

Filippus en Andreas 

Het stelt niks voor. Ik stel niks voor -. Bij veel mensen lijkt die houding er wel 

ingebakken. Kennelijk bij Andreas ook. Hij was een van de discipelen van Jezus. 

En hij was erbij toen op een dag een menigte toestroomde. Jezus vroeg op een 

zeker moment waar ze brood voor al die mensen konden kopen. Het ging Jezus 

nooit alleen maar om geestelijke voedsel. Hij leerde ons bidden om het dagelijks 

brood, en hij wilde voor de mensen om hem heen ook voor brood zorgen. 
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Filippus, een van de andere leerlingen, had geantwoord dat ze niet eens het geld 

hadden om voor al die mensen brood te kopen. En ook Andreas zag er geen gat 

in. ‘Er is hier alleen een jongetje dat wat bij zich heeft: vijf gerstebroden en twee 

vissen. Dat is het enige. Maar wat hebben wij daaraan voor zoveel mensen?’ Kijk, 

daar heb je die houding van: het-stelt-niets-voor. Andreas focust op het tekort.  

Slaafje 

Maar laten we zelf focussen op dat jongetje. Want bij hem begint het wonder. 

Dat vergeten wij al snel. Dan hollen we door naar wat Jezus doet. Maar Jezus 

begon niet met wat er niet was. Hij begon met wat er wel was. Met wat dat 

jongetje inbracht. 

Wie was dat jongetje? Hij blijft anoniem. Maar het evangelie gebruikt voor hem 

een woord dat ook betekent ‘jong slaafje’. Maatschappelijk stelde hij niets voor. 

Een kind telde al niet mee, laat staan een slavenkind. Hoe was hij als klein 

mannetje in die menigte verzeild geraakt? Was hij er door zijn eigenaar op 

uitgestuurd om eten te halen en was hij op de terugweg afgeleid en gaan kijken 

bij wat er in die volksoploop aan de hand was? We weten het niet. Maar bij dat 

onbekende, kwetsbare mannetje begon het wonder. 

Appels met een plekje 

‘Stelt niks voor.’ - ‘Heeft niets te betekenen.’ – ‘Maakt geen schijn van kans.’ – 

‘Onbegonnen werk’ – ‘Dat kan jij toch helemaal niet?’ – ‘Daar hebben we niks 

aan.’ – ‘Er zijn er twee fout.’ 

Je hebt narcisten die alles wat zij doen zelf geweldig vinden, maar de meeste 

mensen hebben een censor in hun hoofd die alles streng beoordeelt. Zoals een 

appelteler zijn appels keurt voordat ze de deur uitgaan: het kleinste plekje zorgt 

ervoor dat de appel in de mand ‘afgekeurd’ gaat. Onbruikbaar. Het knappe van 

Andreas was dat hij het jongetje wel had gezien. En misschien was in zijn hart 

nog even de hoopvolle gedachte opgekomen: ‘Kunnen we er iets mee?’ Maar de 

censor in zijn hoofd was zijn hart meteen in de rede gevallen: ‘Nee hoor, stelt 

niks voor.’ 
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Bevestiging 

Er was ooit een psychotherapeute genaamd Anna Terruwe. Ze ontwikkelde de 

zogenaamde bevestigingsleer. Haar stelling was dat bevestiging van mensen hen 

doet groeien. Een liefdevolle blik op wat een mens in huis heeft, doet wonderen. 

Simpel, maar effectief. Ze had veel politici onder haar cliënten. Waarom politici? 

Omdat die onder het vergrootglas liggen en velen van hen innerlijk zeer onzeker 

waren of waren geworden door de kritiek waaraan je in de politiek blootstaat. 

Als dat in die tijd al zo was (we spreken over de jaren vijftig en zestig), hoe moet 

dat vandaag dan zijn? Ik denk aan Sigrid Kaag, de lijstrekker van D’66 die via de 

sociale media het mikpunt is van vrouwenhaat. Ik zal de hashtag waarmee ze 

wordt beschimpt niet van de preekstoel noemen, maar duidelijk is eens te meer 

dat ons land vele keurmeesters herbergt die hun innerlijke censor richten op 

anderen om ze genadeloos af te serveren.  

Geef maar 

Bevestiging. Het is het tegendeel: letten op wat iemand wél in huis heeft. Dat 

aan het licht brengen. De therapie van Anna Terruwe was geïnspireerd door het 

evangelie. Want de therapie van Jezus was er op gericht. Wat heb jij aan goeds 

in huis? Ik zou het ook aan die schelders op social media willen vragen. Wat 

hebben zij aan goeds in huis?  

Wie liefdevol let op wat er wel is, laat het groeien. ‘Niet genoeg’ oordeelde 

Andreas. ‘Het is voldoende,’ zei Jezus. ‘Geef maar,’ zei hij tegen het jonge slaafje. 

En wat dat kleine mannetje in huis had, vermeerderde zich onder Jezus’ handen. 

Daarmee maakte hij van dat slaafje een eregast aan zijn maaltijd. Waarom alleen 

focussen op een mogelijk mirakel? Het wonder begon niet met de handen van 

Jezus, maar bij zijn ogen: hij zag de potentie van wat dat jongetje bij zich had. 

Stemmetje 

Van iets méér maken. - Als wij ons nu eens even onttrekken aan die cancelcultuur 

waarin we gevangen zitten, aan dat afrekenen van de ander op elk vlekje dat mis 

is, kunnen we misschien ook eens anders naar onszelf kijken.  

Misschien zegt een stemmetje diep van binnen bij jou wel elke dag: ‘Wat ben jij 

toch overgevoelig. Door het minste of geringste ben je uit je evenwicht en 

reageer je geïrriteerd.’ Maar God ziet in jou gewoon een mooi gevoelig mens 
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met potentie. Want van gevoelig kun je ook doorgroeien naar fijngevoelig: een 

mens met een hart dat als een seismograaf ook maar de lichtste trilling bij een 

ander registreert. Geen empathischer mensen dan gevoelige mensen. Van iets 

kun je méér maken. Maar noem dat iets dan niet niets. 

Drammer of doorzetter 

Je leest misschien in de ogen van een ander dat je weleens door kunt drammen. 

Daar moet je je altijd aan spiegelen. Maar zoek ook naar de positieve kern van 

dat dramgedrag. Tien tegen één dat die kern nuchterheid is. Die eigenschap kan 

inderdaad ontsporen. Maar van die nuchterheid kun je ook een kracht maken. 

Want nuchtere mensen hebben vaak overzicht, hebben doorzettingsvermogen.  

Je bent een spontaan iemand. Ook daar kun je twee kanten mee op. Aan de ene 

kant: het kan je te impulsief maken of bemoeizuchtig. Maar in de spreekkamer 

van Anna Terruwe had je waarschijnlijk geleerd dat spontaniteit ook 

hartverwarmend kan zijn. Let op wat je hebt en op de mogelijkheden daarvan. 

Geloof 

Jouw grote kracht is rust? Als je er niets mee doet, als je er onverschillig mee 

omgaat, kun je iemand worden die nooit in beweging te krijgen is. Altijd maar 

passief. Dan wordt rust gemakzucht. Maar rustige mensen kunnen ook een rots 

in de branding worden. Dat begint met een houding van: dat rustige karakter van 

mij is misschien niet veel, maar met het weinige wat ik heb ga ik werken, want 

het weinige dat ik wel heb, is veel meer dan het vele dat ik niet heb.  

Je hebt misschien een zoekend geloof. Van harte gefeliciteerd. ‘Och, het stelt 

niets voor,’ denk je zelf. Maar God kan er iets mee. Nou ja, tenzij dat je met dat 

zwakke geloof een cynische houding ontwikkelt, zo van: ‘Ach man, daar geloof ik 

niks van’.  

Schutspatroontje 

Het kindslaafje is de heilige van iedereen die zich niet waardevol voelt. Hij gaf 

wat hij had aan Jezus. En Jezus deed voor hoe God met mensen omgaat. Veel 

mensen verwarren God met dat afkeurende stemmetje dat we diep van binnen 

horen. Maar Jezus laat iets anders zien. God ziet wat wij in huis hebben. 
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Wat heb jij in huis? Geef het terug aan God, de gever van alle gaven. Houd het 

niet voor jezelf. Maak het dienstbaar aan zijn Koninkrijk. Aan een wereld waarin 

mensen leren delen en dienen. Laat het aan het licht brengen. Stop het niet weg. 

Het kan zich vermeerderen en groeien. Je zult versteld staan. Niet met een 

houding van: kijk mij eens. Maar met ootmoed en dankbaarheid om wie jij mag 

en kan zijn: een mens van betekenis. Zoals dat mannetje van betekenis was. De 

goedheid van God bracht hem aan het licht.  

Bidden wij dat God óns aan het licht brengt.  

 


