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Markus 6: 30-44 De wonderbare spijziging
30 En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten Hem alles wat zij 

gedaan en wat zij onderwezen hadden.
31 En Hij zei tegen hen: Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust 
wat uit; want er waren er velen die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen 
gelegenheid om te eten.
32 En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen.
33 En de menigten zagen hen weggaan, en velen herkenden Hem en gingen uit 
alle steden gezamenlijk te voet daarnaartoe; en zij kwamen er vóór hen aan en 
gingen samen naar Hem toe.
34 En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk met 
ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder 
hebben; en Hij begon hun veel dingen te onderwijzen.
35 En toen het al laat geworden was, kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en 
zeiden: Deze plaats is eenzaam en het is al laat;



36 stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen 
gaan en broden voor zichzelf kopen, want zij hebben niets te eten.
37 Maar Hij antwoordde hun en zei: Geeft u hun te eten. En zij zeiden tegen Hem: 
Moeten wij voor tweehonderd penningen brood gaan kopen en hun te eten 
geven?
38 En Hij zei tegen hen: Hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken.  En toen zij het te 
weten gekomen waren, zeiden zij: Vijf, en twee vissen.
39 En Hij droeg hun op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras.
40 En zij gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig.
41 En toen Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de 
hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan Zijn discipelen, opdat zij die aan 
hen zouden voorzetten, en de twee vissen verdeelde Hij onder allen.
42 En zij aten allen en werden verzadigd.
43 En zij raapten twaalf manden vol met stukken brood op, en wat over was van 
de vissen.
44 En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer vijfduizend mannen.
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De wonderbare spijziging, Patricia Reid, 1987
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Psalm 23, Christa Rosier, 2009
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Jacobus 4:8: Nader tot God en Hij zal tot U naderen
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