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7   Het verschil maken                    Johannes 6: 1-15 
 
a                                                                              opmaat 
 
Je hoort het wel vaker ‘hij/zij maakt het verschil …’ maar wat bedoelen we met 
dat verschil maken. Zijn het alleen bekende mensen die dit zo belangrijke 
verschil kunnen maken, daar lees je immers over. Of is het verschil maken voor 
iedereen weggelegd? Moet je een groot talent hebben om het verschil te kunnen 
maken of kan iedereen het? En hoe doe je dat nu eigenlijk? Soms is dat niet zo 
gemakkelijk maar op andere momenten is dat verschil bijna per ongeluk zo maar 
gemaakt.  
 
 Lees met elkaar het onderstaande verhaal. 

 
Een liefdevolle vrouw, die voor iedereen goed was geweest, had aan het einde 
van haar leven nog één wens. ‘Voordat ik dood ga, wil ik graag zien hoe de hel 
en hoe de hemel er uit zien.’ Haar wens werd vervuld… 
Ze werd door een engel meegenomen naar een mooie feestzaal. Er stonden 
lange tafels vol met heerlijk eten en drinken. Aan de tafels zaten mensen 
ellendig, chagrijnig en hongerig voor zich uit te staren. 

‘Waarom gedragen ze zich zo?’ vroeg de vrouw aan de engel. 
‘Kijk naar hun armen,’ antwoordde de engel. 

Ze keek en zag dat bij eenieder aan de armen lange stokken om te eten 
bevestigd waren. Tot boven de elle bogen. Hierdoor konden de mensen hun 
armen niet buigen. Ze konden niets eten of drinken. Elke poging mislukte en de 
mensen raakten gefrustreerd en ongelukkig. 

‘Inderdaad, dit is de hel. Neem me weg van hier.’ 
De vrouw werd vervolgens naar de hemel gebracht. Opnieuw was er een mooie 
feestzaal. Er stonden lange tafels met heerlijk eten en drinken. Aan de tafels 
zaten vrolijke mensen. Ze lachten en zagen er gelukkig uit. 

‘Geen stokken aan de armen, veronderstel ik,’ zei de vrouw. 
‘Oh, jawel hoor’ zei de engel. 
‘Kijk net als in de hel zijn de stokken tot boven de elle bogen bevestigd en 
kunnen ze hun armen niet buigen… 
Maar kijk, hier hebben de mensen geleerd om elkaar te voeden…’ 

 
In dit verhaal zie je heel duidelijk waar het verschil gemaakt wordt. Door een 
daad van mensen zelf. 
Vaak voelen we ons machteloos in het dagelijks leven om dat verschil te kunnen 
maken. Op het gebied van klimaat en milieu, op het gebied van oorlog en vrede. 
De dagelijkse negatieve berichtgeving in de media helpt daar niet bij en zorgt 
vaak voor een spiraal van machteloosheid en negativiteit. 
Door hier samen over na te denken en te praten kan het zijn dat je deze spiraal 
kunt doorbreken. 
 
 Op welke momenten voel jij je machteloos? 

 
 Wat raakt je het meest van moeilijke dingen om je heen? 

 
 En wat helpt jou om toch tot daden te komen? 
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b                     bijbel                 Johannes 6: 1-15 
 

In het evangelie dat Johannes schreef over het leven van Jezus staat een verhaal 
over brood en vis en een jongetje.                                                                      
Dit jongetje reageert op een bepaalde manier. Hoe zou jij gereageerd hebben? 
 
Lees Johannes 6: 1-15                                      (GDB vertaling) 
 

1   Na dit alles ging Jezus weg, de zee van Galilea, van Tiberias, over. 
2  En een grote menigte volgde hem,  
   omdat zij de tekenen van hem zagen, die hij bij de zieken deed.  
3  En Jezus klom op, naar de berg,  
   en ging daar met zijn  leerlingen zitten. 
4  En dichtbij was het Paasfeest, het feest van de Judeeërs. 
5  Dan de ogen opheffend en schouwend dat een grote menigte bezig is 

naar hem toe te komen, zegt hij tegen Filippus:  
‘Waar kunnen wij  broden kopen dat deze te eten hebben?’ 

6 Dit zei hij om hem op de proef te stellen,  
  want hij wist wat hij aan het doen was. 
7 Filippus antwoordt hem:  

`  ‘Voor tweehonderd dinar broden is niet voldoende voor hen,  
wil ieder zelfs maar een klein stukje kunnen aannemen!’ 

8  Eén van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zegt tot 
   hem: 
9    ‘Er is een klein jongetje hier,  

dat vijf gerstebroden en twee vissen heeft;  
maar wat zijn deze ten opzichte van zovelen?’ 

10  Jezus zegt:  
‘Doe de mensen aanliggen.’  

    En er was veel gras op die plek.  
    Dan gaan de mannen aanliggen, ten getale van ongeveer vijfduizend. 
11  En Jezus nam de broden en na dank gezegd te hebben, deelt hij uit aan 

de leerlingen en de leerlingen delen uit aan degenen die aanliggen.  
    En evenzo ook van de vis zoveel ze wilden. 
12  En als ze verzadigd zijn zegt hij tot zijn leerlingen:  

‘Verzamel de overgebleven brokken bijeen  
opdat er niets verloren gaat!’ 

13  Dan verzamelen ze bijeen en  
    ze vullen twaalf manden met brokken van de vijf gerstebroden, die 
    overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. 
14  Toen hebben de mensen, ziende het teken dat Jezus deed, gezegd:  

‘Deze is waarlijk de profeet, de komende in de wereld!’ 
15   Jezus, wetend dat ze bijna komen om hem te grijpen om hem koning te  
    maken, trok zich weer terug naar de berg helemaal alleen. 
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Toelichting: 
Vijfduizend mannelijke gasten plus de vrouwen en de kinderen zitten allemaal bij 
de berg waar Jezus is. Ze kijken vol verwachting naar hem. Jezus vraagt aan 
Filippus: ‘Hoe gaan wij al deze mensen te eten geven?’  
Dit is zó bijzonder. Ál die mensen die daar zitten, hongerig. De discipelen zijn 
druk in overleg hoe ze iedereen te eten kunnen geven. Dan komt daar Andreas 
met een jongetje, met vijf broden en twee vissen. ‘Ja, hallo Andreas, leuk 
bedacht dit, maar wat hebben we daaraan? Je snapt toch zelf ook wel dat dat 
niet genoeg is?!’  
Maar kijk, Jezus neemt het aan, dankt God ervoor en begint te breken. Hij 
breekt, hij breekt. Hij deelt uit en laat de leerlingen uitdelen. Alle gasten worden 
verzadigd en er blijft zelfs over. Wat een overvloed! 
 
Dit verhaal leert ons iets over het verschil maken. Want dat jongetje met de vijf 
broden en twee vissen had ook iets anders kunnen doen. Hij had kunnen 
denken: 

1 Ik geef het niet. 
Want het is niet genoeg. Kijk eens al die mensen! Nee hoor, ik hou het wel 
gewoon bij me en dan bewaar ik het voor thuis. Jezus moet nu maar een wonder 
doen. 

2 Ik geef het, maar… 
Oké, ik ga het geven. Maar dan wil ik dat eerst Jezus ervan eet en dan een paar 
discipelen. Of ik wil dat Jezus gaat kijken welke mensen het het meeste nodig 
hebben. 
    3   Ik geef het vol vertrouwen…                                                                    
Ik heb zoveel van die Jezus gehoord van hoe mensen broeders en zusters van 
elkaar kunnen worden  van bevrijding van dwingende mensen en ik zie hem naar 
de berg gaan en al die mensen. Ik vertrouw op wat hij me vraagt… 
 
Je kunt, net als dat jongetje uit dit verhaal, op verschillende manieren reageren: 
1 Ik geef me niet. 
Ik ben niet zo goed in het doen van dingen. En ik ben ook niet zo gelovig. Nee, 
anderen zijn geschikter. Ik ga wel gewoon mijn ding doen thuis en geloof voor 
mezelf in God. Meer heb ik niet. 
 
2 Ik geef me, maar… 
Ja, ik wil mezelf wel beschikbaar stellen voor dingen die nodig zijn. Maar het 
moet wel op mijn voorwaarden. En niet meer dan 2 uurtje per week. Ik moet wel 
tijd overhouden voor mijn vrienden, leuke dingen doen en mijn hobby’s. 
 
3 Ik geef me vol vertrouwen… 
Ik ben beschikbaar wanneer iets of iemand mij nodig heeft. Ik vertrouw er op dat 
ik mag zijn als brood in de handen van God. Ik laat me uitdelen waar dat nodig 
is. En ik weet dat er genoeg voor mezelf over zal blijven. Aan de slag!           
(Dat jongetje heeft ook niet voor niets 5 broden en 2 vissen. Kijk nog maar eens 
naar op p. 6 en 7 daar gaat het om Tora tel maar hoeveel rollen dat zijn en 
andere verzamelingen. Tel maar hoeveel verzamelingen dat zijn. Ze vormen 
samen het woord TeNaCH )   
 
Mensen beïnvloeden elkaar. Soms zonder het te weten. Door een gebaar. Door 
iets wat ze zeggen. Door wat ze gehoord hebben. Door een ontmoeting. Mensen 
voelen zich soms door een kracht gedragen. Door het vertrouwen, waar ze van 
uit gaan.  
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 Hoe en op welk moment heb jij in je leven voor anderen wel eens het 
verschil kunnen maken? Of zie je achteraf dat iemand in jouw leven het 
verschil heeft uitgemaakt?  

 Wat zijn jouw talenten, jouw kwaliteiten die je in zou kunnen zetten om 
soms het verschil te maken?                                  
 

In Johannes 6: 11 is te horen: 
‘Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood 
onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden.’  
 

In veel Doopsgezinde Gemeenten zijn we niet zo van de rituelen. Maar zou het 
ons misschien kunnen helpen om een dankgebed of een zegen uit te spreken 
wanneer iemand een bepaalde taak opneemt in de gemeente, zoals Jezus hier 
een gebed uitspreekt? 
 
 Hoe denk jij hier over? 

 
c                                                     uit het leven gegrepen 

 
Het verschil ben je zelf  …. 
 
Een jonge Nederlandse architect in Canada. Elke zaterdag belt hij me om bij te 
praten over de belevenissen van zijn gezin en hemzelf en te horen hoe het met 
mij is. Dan is daar ineens zijn opmerking: ‘Mam, alle grond waarop we hier 
bouwen is oorspronkelijk van de First Nations*. Die is lang geleden door de 
overheid gewoon ingepikt. Dat is toch onrecht! Maar dat kan ik niet rechtzetten. 
Nu is het al weer generaties lang van toen geïmmigreerde mensen en die kan je 
het land toch ook niet afpakken.’  
We praten nog lang door over dit toch wat onoplosbare probleem, want dat kan 
je in je eentje toch niet oplossen? Maar als je het eenmaal weet, kan je ook niet 
meer niets doen en hij besluit een cursus te volgen om meer te leren over de 
denk- en leefwijze van de oorspronkelijke bewoners over het gebruik van de 
schepping. Daarna stuurt hij zijn hele kantoor ook naar de cursus en ze besluiten 
dat ze niet alle onrecht kunnen terugdraaien, maar er wel voor kunnen zorgen 
dat de First Nations zoveel mogelijk bij de bouwprojecten worden gehoord en zo 
mogelijk worden betrokken.  
Hij komt in het bestuur van de architectenbond in de provincie Manitoba, waar 
hij woont en besluit hen warm te laten lopen voor zijn ideeën. Na veel overleg, 
wordt er een ‘treaty’ - verdrag – gesloten tussen de inheemse bevolking en de 
architecten om voortaan te bouwen met respect voor de aarde en respect voor 
de oorspronkelijke bewoners.  
Onder grote belangstelling van o.a. de pers wordt het verdrag ondertekend en hij 
geeft een korte verklaring over de noodzaak om dit verdrag te sluiten en de nog 
grotere noodzaak om je er dan ook aan te houden.  
‘Mam, ik hoef niet zo nodig op de foto, maar als dit kan helpen om verschil te 
maken en het verdrag onder de aandacht te brengen, dan moet dat maar’. 
                  Christien Duhoux-Rueb 
Zie voor de foto p. 72 aan het begin van dit hoofdstuk. 
 
 Wat spreekt je aan in het leven van Marten? 

 
* vroeger noemden we hen ten onrechte  ‘Indianen’, de oorspronkelijke 
bewoners van Noord Amerika. 
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d                                                                       uit de kunst 
 
Tijdens de lockdown van de coronacrisis bleven culturele instellingen het langst 
gesloten. Hieruit bleek dat kunst en cultuur niet tot de levensnoodzakelijke 
dingen behoort. Welke waarde heeft kunst? Er zijn allerlei soorten van kunst en 
motieven waarom kunst gemaakt wordt. 
 
In het kader van het thema van dit hoofdstuk ‘Het verschil maken’, willen we 
kijken naar kunst als getuige.  Kunst als een aanklacht en op die manier wil het 

een aanzet geven tot verandering. 
 
Vòòr de 19e eeuw werd oorlog meestal afgebeeld als 
een heldendaad, waarbij de dood bloedeloos en 
nobel was. 
Toen kwam de Spaanse kunstenaar Goya (1767-
1828) die door middel van zijn serie  ‘Desastres de 
la Guerra’ de gruwelen liet zien van wat Napoleon 
Spanje heeft aangedaan.  
 
Een eeuw later deed de Duitse kunstenares Ernst 

Barlach (1870-1938) hetzelfde. In de Antoniterkirche te Keulen hangt een 
prachtig werk van hem ‘Der Schwebende’. Het is een menselijke figuur, ogen 
gesloten en handen over de borst gevouwen. Het beeld hangt als een wachter 
boven een steen waar de namen van slachtoffers uit de beide wereldoorlogen 
geschreven staan. Als een aanklacht en een oproep om dit nooit te vergeten en 
nooit meer te laten gebeuren. 
 
 Ernst Barlachs "Der Schwebende" in der Antoniterkirche Köln - YouTube        
(Helaas alleen in het Duits, maar het filmpje laat het prachtige beeld heel goed zien. 
Foto Leuny de Kam) 
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Ai Wei Wei 
In onze tijd is het de Chinese kunstenaar Ai Wei Wei, die eerst door middel van 
zijn kunst zijn land van oorsprong China aanklaagde. Telkens als er burgers 
onrecht werd aan gedaan. Hij werd daar gevangen gezet. Maar kon uiteindelijk 
toch door zijn kunstenaar zijn de westerse wereld bereiken. Hij woont nu in 
Berlijn. Ook daar blijft hij zijn kunst inzetten als hij ziet dat mensen onrecht 
wordt aangedaan. 
Toen hij de kans kreeg een expositie in Polen te houden gebruikte hij de 
gelegenheid om voor die tentoonstelling een boot te maken met heel veel 
vluchtelingen er op. Omdat hij destijds vond dat de oost europese landen meer 
aan de opvang van vluchtelingen zouden moeten doen.                                     
Nu is die boot ook een aanklacht tegen de hele westerse wereld. 
Het beeld heet ‘Law of the journey’  (Bekijk het op internet onder Ai Wei Wei).  
De grote crisis van onze tijd, de door de mens veroorzaakte klimaatverandering, 
speelt al een rol in oorlogen en hongersnood waardoor een wereldwijde migratie 
van vluchtelingen ontstaan is. 
 
Hieronder  een heel kleine afbeelding van zijn gigantische sculptuur ‘Law of the 
Journey’, die een heel grote zaal in beslag neemt. Hierin herkennen we allemaal 
de televisiebeelden die heel vaak voorbij komen. 
  

     
                  

                        
 
 
 
Ook heeft hij een korte film hierover samengesteld: 
Human Flow Official Trailer | Amazon Studios - YouTube 
 
 Wat vind jij van ‘Kunst als getuige’ om verschil te gaan maken? 
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e                                                                            liederen 
 
Liederen die gaan over verandering, over inzet of beschikbaarheid: 

 
Lied 420 Groot is de wereld (canon) 
Lied 691 De Geest van God waait als de wind 
Lied 714 Dat ik recht kan staan 
Lied 921 Neem mijn leven laat het Heer 

 
Gerald Troost - Maak een verschil (Lyric video) - YouTube 

Op de straten en de pleinen, 
voor de groten en de kleinen, 
voor een moeder zonder eten, 
die gevlucht is en vergeten, 
ook al lijkt het niet zoveel; 
Elke daad van liefde 
maakt een verschil. 
 
Breng je wereld in beweging, 
breng de mensen bij elkaar 
en leef met liefde. 
Steek je handen uit de mouwen, 
geef het beste wat je hebt. 
O help de ander 
en maak een verschil. 
 
Wat we zaaien in vertrouwen 
en met liefde onderhouden, 
zal uiteindelijk gaan groeien 
en in de zon gaan open bloeien, 
ook al lijkt het niet zoveel; 
Elke daad van liefde 
maakt een verschil. 
 

                     
                 Plaat: Godsdienstklas.be 
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f                                                                             groepen 
 

Een mens onderweg 
Bekijk onderstaand (kort) filmpje over een jonge man die elke dag op weg naar 
zijn werk mensen helpt, terwijl het lijkt of het geen verschil maakt of hij dat wel 
of niet doet. 

Make a Difference - YouTube 
 
Het verhaal van Jaap Bressers 
Jaap Bressers leek voorbestemd om een topmanager te worden. Tot hij bij een 
duikongeluk op zijn 21e zijn nek brak en in een rolstoel belandde. Dit zette zijn 
leven op zijn kop en maakte dat hij op een heel andere manier ging kijken naar 
de wereld om zich heen.  Bekijk onderstaande video voor zijn verhaal en praat er 
daarna met elkaar over: 
 
Volg je hart en maak het verschil - Inspirerende boekpresentatie - YouTube 
 
Inmiddels is hij uitgegroeid tot professioneel spreker. Aan de hand van zijn 
ervaringen laat Jaap zien hoe je met kleine dingen zelf het verschil maakt. Met 
humor en emotie inspireert Jaap je om nog meer uit je werk en leven te halen. 
Door verandering te zien als kans om je passie te volgen. En zelfs door als 
directeur eens zelf een rondslingerend blikje op te rapen. Of door te zijn als 
broeder Carlos, een Portugese verpleger die ‘gewoon zijn werk deed’, maar die 
van onschatbare waarde bleek doordat hij zich oprecht in een ander kon 
verplaatsen. Persoonlijke, korte verhalen die je inspireren en helpen jouw 
toegevoegde waarde te zien. En die van anderen. Want als je zelf de eerste stap 
zet, dan volgt de rest vanzelf. Wat er ook gebeurt, zoals Jaap altijd zegt: ‘waar 
een wiel is, is een weg’. 
 
 Inspiratie: denken in mogelijkheden (4:24 min) - ontroerende openingsdans - 
spreker Jaap Bressers - YouTube 
 

                    
                         Vanuit aandacht en liefde er kunnen zijn voor de ander… 
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g                                                                             kinderen 
 

Zwerfafval opruimen 
 
 Gooi een leeg blikje de grond. Begin en gesprek. 
 Wat gooi je weg. Hoe doe je dat? Waarom zo? 
 Maakt het voor jou verschil of het binnen of buiten gebeurt? Waarom? 

 
Hieronder een filmpje over iemand die een rondje maakt met een vuilniszak en 
zwerfafval opruimt. Hij maakt het verschil! 
 

Maak het verschil - YouTube 
 
 Kun jij iets bedenken in je dagelijkse omgeving waar jij het verschil kunt 

maken? 
 ‘Kinderen die de wereld hebben 
veranderd’. Een inspirerend boek! 
 
Wat is de overeenkomst tussen Malala en 
Anne Frank? Ze hebben beiden de ogen van 
de wereld geopend. Ze hebben ons gewezen 
op het onrecht dat hun en andere kinderen 
wordt aangedaan. Malala is doelbewust ten 
strijde getrokken voor haar recht op onder-
wijs.                                                       
Anne Frank is ongewild een symbool geworden 
van het effect dat oorlog heeft op het leven 
van kinderen. Het boek 'Kinderen die de 
wereld hebben veranderd' beschrijft twintig 
kinderen die de aandacht hebben gevestigd op 
ernstige problemen in onze maatschappij en 
die een bijdrage hebben geleverd aan de 
oplossing. Als kind hebben ze onze wereld een 
klein beetje ten goede gekeerd. Andere 
kinderen en volwassenen putten inspiratie uit 
hun doorzettingsvermogen.                       

Wie zijn deze kinderen?  
Wat hebben ze gedaan, waarom en wat heeft hen geïnspireerd? 
Wat is het effect van hun daden en wat moet er nog worden gedaan? Kinderen 
die de wereld hebben veranderd geeft de kinderen een stem. Hun verhalen 
stellen een voorbeeld en tonen aan: verandering is wel degelijk mogelijk, het 
heeft zin om op te staan tegen onrecht - of je nu kind bent of volwassene. Dat is 
de les die we van hen kunnen leren.  
 

Bedenk op welke manier je actie zou kunnen voeren voor een goed doel 
(koekjes bakken en verkopen of mooie schilderijen maken en er geld voor 
vragen). 
 

 Vertel het verhaal van het jongetje met de 5 broden en 2 vissen. Vanuit 
het jongetje. Met aarzelingen of hij brood en vis nu wel of niet zal 
overhandigen (zie p.72 en 73).  
 


