
   

 

 

Bemoediging 14 mei 

 

 
 

Overvloed 

 

Op de tafel van mijn ouders lag tijdens de maaltijd vaak een plank. Hij was van 

donker hout, rond en langs de rand stonden de woorden: “Geef ons heden ons 

dagelijks brood”. Door het gebruik waren niet alle letters meer compleet. Met 

mijn vingers volgde ik de krassen in de plank, op zoek naar nog meer letters. 

Honger naar woorden zonder dat ik rijp genoeg was om ze daadwerkelijk te 

begrijpen. Voor mij was er nooit een tekort, ik had het ‘gewoon’ goed. 

 

De foto hier boven is gemaakt tijdens een vakantie in Frankrijk. Na een dagje 

langs boerenmarktjes was dit de oogst. De tafel in ons vakantiehuisje was vol 

kleuren en geuren. Rijkdom en overvloed alom. Buiten in het zonnetje aten we de 

pruimen en ’s avonds bij het glaasje wijn genoten we van de kaasjes. Aan de ene  



   

 

kant besefte ik wel dat dit luxe was, maar of ik er daadwerkelijk bij stilstond 

wat dit echt betekende? 

 

Ook dit jaar wilde ik op een bewuste manier bezig zijn met de Veertigdagentijd. 

Voor mij betekende dat: niet snoepen en geen extraatjes. Stilstaan bij wat je 

hebt, weten wat je kunt missen. Door de coronacrisis werd alles nog meer op 

scherp gezet: lege planken in de supermarkt, niet meer zomaar op reis kunnen 

gaan en maar weinig fysieke sociale contacten. Maar ook ‘gewoon’ een dak boven 

je hoofd en eten op je bord, veiligheid en liefde, familie en vrienden. 

 

We zijn nog steeds in de Paastijd. Komende zondag is het Zondag Rogate, ook 

wel bidzondag genoemd. Het is de laatste zondag voor Hemelvaart en de één na 

laatste zondag voor Pinksteren. Juist op deze zondag er is alle ruimte om 

dankbaar te zijn voor de overvloed die wij hebben. ‘Tel je zegeningen’ zou je ook 

kunnen zeggen. Dankbaar dat God er ook voor ons is in de moeilijke tijden, dat 

Hij onderdeel is van de overvloed die wij ervaren, juist doordat Hij ons 

‘dagelijks brood’ geeft. 

 

Dorine Keizer 
 

 


