
Overweging Morgengebed zondag 19 april 2020 
Verhalen voor bij het kampvuur, zo noemt Ellie deze oude verhalen uit Genesis en Exodus. Verhalen 
die worden doorverteld aan de volgende generaties, omdat ze vertellen wie ze zijn, waar ze vandaan 
komen en wat hun voorvaders geleerd hebben in die 40 jaar in de woestijn. En natuurlijk ook om te 
vertellen wat hun onderscheidt van de andere volken. Waarom zij maar één God hebben en hoe 
bepalend die -ook toen- voor hen was. Een God die er altijd bij is, die meegaat de woestijn in.  

Maar de verhalen vertellen meer dan Gods trouw en Gods grootheid, ze vertellen ook over de 
kleinheid van hun eigen volk. Van verwijten: “had ons maar .. in Egypte gelaten”, en van boosheid en 
onbegrip en angst: “nu gaan we dood!”  En dan …  komt er vlees uit de lucht vallen en is er brood 
voor het oprapen. 

Als ik vroeger dit verhaal hoorde werd het vooral gekoppeld aan twee dingen: God die zorgt voor 
Israëlieten en de rustdag op de zevende dag. Het eerste waar ik nu aan moest denken was aan 
hamsteren. Er waren ook Israëlieten die meer wilden verzamelen. Je weet wat je vandaag hebt en 
morgen moet je maar afwachten. Toch? Een beetje zekerheid inbouwen is toch niet verkeerd? 
Sterker nog: van ZZP-ers en bedrijven verwachten we dat ze wel een reserve voor een paar maanden 
hebben opgebouwd. En we kijken wel een beetje scheef naar al die rollen toiletpapier die extra 
gekocht werden, maar wat doen we zelf? Kijken we ook niet een beetje anders naar de voorraad die 
we hebben? Hoe zeggen we dat ook alweer? Beter mee verlegen dan om verlegen, nietwaar? 

Wat moeten we dan met dit verhaal? Mogen we niet een beetje vooruitkijken? 

Ik moet denken aan onze tijd in Papua. Als we gasten uit Nederland op bezoek hadden was het best 
even wennen voor ze: het licht, de elektriciteit viel vaak uit, de kraan gaf lang niet altijd water en 
gekookt werd er op een petroleumstel. Maar mensen uit onze omgeving daar waren verbaasd over 
wat wij allemaal hadden. Serba lengkap, ze hebben alles: zelfs de kinderen, zo klein nog, hebben een 
eigen bed! 
Wij merkten dat we meer luxe hadden dan dat we eerder beseften. 

Ik kijk weer even naar het verhaal van het manna. Meer dan genoeg is er, en de Israëlieten leren om 
eten te verzamelen zoveel als vandaag voor iedereen nodig is. En voor de een is dat meer dan voor 
de ander, dat maakt niet uit. Maar je kan en mag het niet bewaren voor de volgende dag. 
Verzamelen voor de behoefte van vandaag is iets anders dan verzamelen voor de zekerheid van 
morgen en overmorgen. En ondanks dat er genoeg was, er bleef zelfs over (‘de zon liet het teveel 
smelten’ lazen we), ondanks dat toch niet zorgen voor morgen. Geen reserves opbouwen, níet ieder 
voor zich en een wedloop wie het beste voor zichzelf kan zorgen, zekerheden inbouwen. Als we niet 
die zorg hebben voor onze eigen maakbare wereld, komt er ruimte en oog voor de ander: jouw 
overvloed kan dan naar degene die vandaag even niet zelf kon rapen.  

Zorgen alleen voor vandaag, het geeft ruimte aan een gevoel van solidariteit: het zorgen voor elkaar. 

Zoals dat filmpje zo mooi liet zien dat deze week op twitter te zien was. Van een inwoner uit 
Istanboel die een mand, een boodschappenmand, gevuld met eten aan een touw uit zijn raam naar 
beneden liet zakken. Zover tot  de mensen die daar beneden op de straat liepen  erbij konden. Hij 
noemt dit een solidariteitsmand, en had het voorbeeld gezien in Italië. Aan het touw zat een karton 
met de tekst: Geef wat je kunt missen en neem wat je nodig hebt. Zoals wij onze voedselbanken 
kennen. 

Maar solidariteit is meer dan zorgen dat iedereen genoeg te eten heeft. Dat merken we vandaag 
maar al te goed. Hoe fijn zijn die kaartjes die we ontvangen en zelf sturen, de telefoongesprekken die 



we hebben, aandacht die we elkaar geven omdat vandaag belangrijk is. Juist omdat we niet weten 
hoe morgen eruit zal zien.  

Niet weten hoe de dag van morgen is, kan veel onzekerheid geven. Juist omdat we dachten dat we 
het zo aardig in de hand hadden. Maar de wereld is niet maakbaar, we weten niet wat de dag van 
morgen brengt. Wel dat de dag van vandaag waardevol is en dat we vandaag mogen leven, met 
elkaar en voor elkaar. 

Het verhaal van het manna dat voor het oprapen ligt associeer ik vandaag vooral met de zorg voor 
elkaar. Heeft de rustdag daar ook mee te maken? Misschien wel, maar Gods zorg voor ons zeker. 
Amen. 

 


