
Drempelviering 2018  -  5 broden en 2 vissen 

Toespraak van Ade Grimmelprez 

In het verhaal heb ik gemerkt dat eten een levensbelangrijke rol speelt voor de mensen . Ze doen alles 

voor eten,  goede maar soms ook slechte dingen .  

Ik vind zelf tafelen zeer belangrijk . Je lacht, eet en je praat ondertussen een beetje bij . Samen eten is 

gezellig. Samen eten is tijd maken voor mekaar.  

Bij ons thuis kreeg mijn mama vier jaar geleden kanker. Toen mijn mama in het ziekenhuis lag vroegen 

ze aan mijn mama: Hoe kunnen we jullie helpen?  Waarop mama antwoordde : “Mochten jullie tijd 

hebben om te koken voor ons gezin dan zou dit een grote hulp zijn“. 

Thuis hebben we twee diepvriezers en een grote frigo. Vele mensen begonnen schotels met eten te 

brengen naar ons thuis.  

De ene bracht spaghettisaus, de andere bracht een familierecept, vers gemaakte frambozen confituur, 

enz..  Na een week zaten onze diepvriezers en frigo propvol. 

Er stonden op tafel nog 2 ovenschotels. Dit was voor ons een wonderbaarlijke schotelvermenigvuldiging. 

We belden vrienden op om samen te tafelen met wat niet meer in de frigo kon. Familie en vrienden 

hielpen op die manier ons gezin. Er was veel warmte en vriendschap. 

In het verhaal is Jezus de leider. Hij is een ‘God’ voor hen. Ze aanbidden hem. Zelf vind ik een leider 

noodzakelijk. Hij leidt de groep en zorgt voor duidelijke afspraken voor alle mensen. Als er iets fout loopt 

dan zoekt een goede leider samen met de mensen naar een oplossing. 

Een goede leider die luistert ook naar iedereen van zijn groep. Hij is niet te bazig. Hij beslist niet alles 

alleen. Jezus zorgde dat er voor iedereen eten was. 

We hebben in YOT het verhaal in verschillende bijbels gelezen . 

 Ik heb voor het beeld gekozen waar een  jongetje zijn broodmand op tafel aan Jezus geeft . 

 Hij schenkt Jezus  5 broden en 2 vissen. Jezus deelt het met duizenden 

mensen. Hij zorgt voor een wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging zodat 

alle mensen geen honger hadden. 

Vorige week zamelden we geld in met mijn klas voor een weeshuis in Vietnam. 

In het weeshuis krijgen de kinderen 3 euro per week. Dat is niet veel. Hiermee 

moeten de juffen een eerlijk loon verdienen, eten en kledij aankopen. We 

bakten cake en koekjes en maakten popcorn. We verkochten dit alles tijdens 

de speeltijd. 

We verzamelden op die manier geld in voor het project. 

We deelden onze rijkdom met de kinderen in Vietnam.  

 



Toespraak van Josse Van Wulpen 
 
Het is me opgevallen dat Jezus over de mensen zei: schapen zonder herder. Ik weet niet helemaal wat ik 
me daarbij moet voorstellen, maar ik heb toch iets in mijn gedachten: mensen zonder leider, zonder 
kapitein. Dan wordt het een chaos. Ze weten niet wat te doen bij een groot probleem. 
Bij voorbeeld: op woensdagnamiddag volg ik al enkele jaren hiphoples bij Ruben. Als onze leraar niet 
mee danst en ons gewoon laat doen, dan lukt het ons niet, dan gaan we niet vooruit en leren we geen 
nieuwe danspassen. Hij toont alles stap per stap voor en we moeten daarna alles herhalen. Zonder onze 
‘leider’ Ruben loopt de les dus in het honderd.  

  
De mensen hadden ook Jezus nodig en kregen maar niet genoeg van zijn 
verhalen. Eigenlijk had hij nood aan rust. Maar Jezus kreeg medelijden met 
hen, dus hij zette zijn boot aan de kant. Ik zou dat misschien ook doen, want ik 
help ook graag andere mensen.  
En Jezus verdeelde vijf simpele boterhammen (ik noem het zo) en twee vissen 
aan 5000 mensen. Dat verwacht toch bijna niemand. Hoe kan dat nu? Omdat 
wij 5 boterhammen en 3 vissen per persoon rekenen en niet voor 5000 
mensen. Het is toch ongelooflijk dat Jezus erin slaagde om eten te geven aan 
5000 mensen! 
Zou het echt zo gegaan zijn?  Zou dat echt kunnen? Wat denken jullie 
daarvan? Geloven jullie dat?  
Ik denk dat het niet écht is gebeurd. Ik geloof dat niet, want niemand zou er in 
slagen om dat te doen. Toch? 
 
 

Ik heb eigenlijk iets ontdekt in verband met die cijfers:  
5, 2 en 5000. Soms denken we dat ze dat zomaar verzonnen hebben, maar dat is niet zo. Het zijn 
symbolische cijfers. Tijdens de dag in YOT hebben wij de cijfers in het verhaal gemarkeerd. Daarna 
mochten we in encyclopedieën op zoek gaan naar de betekenis. Dat was boeiend, zeg. Dat was echt heel 
interessant. 
 

 
Toespraak van Hanna Van Wulpen 
 
 

Op mijn schilderij kun je Jezus zien die op de boot zit met zijn apostelen. 
Je ziet ook mensen die zwaaien en roepen naar Jezus om naar zijn verhalen te luisteren.  
Jezus wou liever de rust opzoeken omdat hij moe was  
en voer weg met de boot.  
Toen hij al die mensen zag, keerde hij toch terug,  
ondanks zijn vermoeidheid. 
Ik zou voor de rust kiezen en niet meer terugkeren naar de mensen. 
Ik vind het zeer knap van hem dat hij wel terugkeerde naar de 
mensen.  
Waarschijnlijk zou Jezus het erg vinden dat de mensen naar hem 
riepen en dat hij ze gewoon in de steek zou laten. 
Maar ik zou dit niet kunnen om terug te keren naar de mensen. 
Want als ik moe ben, word ik lastig en dan geef ik altijd commentaar op Josse en mijn ouders.  
Ik kan dan niets meer verdragen, bv. harde geluiden. Dus ik heb op tijd rust nodig.  
Maar helaas .... als anderen moe zijn, dan kan ik dat niet zo goed begrijpen.  
Enkel als papa moe terugkeert van zijn werk, dan weet ik dat hij moet slapen en dan moet ik hem met 
rust laten. 



Toespraak van Emiel Thomas 

Vijf broden en twee vissen is een verhaal dat gaat over Jezus die een kindje tot voorbeeld stelt voor 

anderen. 

In het begin is iedereen gierig en wil liefst alles voor zich houden. Maar een kindje doet het anders. 

Doordat iedereen dit voorbeeld volgt, is er meer dan genoeg voor allemaal.  

We hebben het met de drempeliers ook al vaak over delen gehad. Zo maakten we soep voor 

Welzijnszorg, spraken we over Broederlijk Delen en toen we een hele dag bijeen kwamen in Yot, hebben 

we samen gekookt.  

Delen is niet alleen andere mensen dingen 

geven, maar ook wat wij hier iedere keer doen 

rond de tafel in de Lier: brood breken voor 

verdriet en wijn schenken voor geluk. Zo delen 

we een stukje van onze ervaringen.  

Maar delen kan ook betekenen: iets doen voor 

een ander. Door bijvoorbeeld een ander eens 

iets te gunnen. 

Zo kun je delen makkelijk in het dagelijks leven 

terugvinden.  

In de handbal staan we allemaal graag keeper en lopen we om het snelst naar de goal. Toen ik eens 

keeper stond, gaf ik mijn plaats af aan een ander en maakte zo een nieuwe vriend bij.  

Ook denk ik aan klusjes waarbij we samen met heel de klas de juf helpen. Zo ruimden we na een feest 

op school heel de zaal op en dat was best wel leuk. Vooral, omdat iedereen zijn steentje (of met de 

woorden van het verhaal: zijn ‘broodje’ en zijn ‘visje’) bijdroeg.  
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