
De bloemschikkingen in de 40dagentijd zijn geïnspireerd op de werken van Barmhartigheid. 
Vandaag staat centraal: ‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’ uit Matteüs 25:35. 
De diakonale collecte voor boerinnen in Ghana van vandaag past hier ook bij. 
Wat heb je nodig om te kunnen leven? Allereerst dat je te eten hebt en niet omkomt van de honger. Je kunt je zelfs 
afvragen of het, meer dan een werk van barmhartigheid, niet een plicht is om te zorgen dat ieder mens voldoende te 
eten en te drinken heeft. In Mattheüs 25 zet Jezus het in ieder geval op scherp: ‘Als je straks terugkijkt: wat heb jij dan 
voor je naaste gedaan. Heeft hij te eten gekregen of kwam hij om van de honger?’  
Brood om te leven. Brood om te delen. In veel kerken wordt ervoor gezorgd dat maaltijden worden gedeeld.  
In de bloemschikking van vandaag mogen de gerstearen dan ook niet ontbreken. Afgelopen woensdag was het 
biddag voor gewas en arbeid. Vanmorgen is in de kerk gebeden om een zegen over onze oogst. De zaden zullen 
ontkiemen. Voedzame zaden die al zijn ontkiemd, vormen vandaag de verbinding in het open hart. We vieren het 
begin van een goede oogst.  
Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan de mensen 
heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen 
van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd die we samen delen. 
In de preek ging het vandaag ook over delen naar aanleiding van het verhaal over de vijf broden en twee vissen. De 
kinderen waren er ook een beetje bij. Vrijdagnamiddag hadden we ze, last minute, een kleurplaat toegezonden. 
Fenne, Antonie en Olivier zijn zaterdag hard aan de slag gegaan, geweldig, en Arjan Tanis zorgde ervoor dat de 
kleurplaten zondagochtend ook via de live-stream te zien waren. Dominee Henk Steinvoort las het verhaal 'muis en 
olifant naar de overkant' van Karel Eykman voor. Wilt u zien hoe mooi de kinderen hebben gekleurd, kijk dan de dienst 
terug via de website van de kerk. Het is in ieder geval vanaf morgen te zien. 
 

 


