Beste mensen,
Als je een vreemde taal leert, leer je al gauw het woord voor ”dank je wel” te zeggen: thank
you, merci beaucoup, danke schön. In de eerste contacten met vreemdelingen werkt het vaak
positief als je ze bedankt in hun eigen taal, dat geeft een glimlach, het breekt het ijs en het
kost niet zoveel.
Vorige week had ik het over het bidden als vragen. In ons gebed vragen wij God veel, er is ook
zoveel wat wij nog niet hebben. Maar er is ook veel om dank over te zeggen.
Voor Jezus het brood gaat vermenigvuldigen spreekt hij een dankgebed uit. Bij de maaltijd
zingen wij wel: “Wij danken U voor het dagelijks brood”. Bij een vraaggebed kijken wij naar
wat we niet hebben. Bij een dankgebed naar wat wel voor handen is.
Er is veel gebrek in deze wereld, we leven in een gebroken wereld. Maar het is ook wel eens
goed om te zien wat er wel is, wat kan wel, waar liggen kansen.
In deze coronatijd moet er met beperkingen worden geleefd. Je kunt niet alles zo doen als je
het gewend bent. Er worden lastige grenzen opgelegd. De laatste maanden was het
samenkomen met broeders en zusters ingewikkelder. Ouderen hebben soms met isolement te
maken. Men maakt zich zorgen over werkloosheid. Er blijft reden tot klagen, wat mis is moet
je niet onderschatten.
Als je de balans op maakt, let je ook er op wat wel goed gaat, als je je zegeningen gaat tellen.
Dat kan nieuwe moed geven, de angst voor een sombere toekomst bestrijden, kracht geven
om door te gaan.
Jezus dankte voor het brood en de vissen, de hoeveelheid leek beperkt maar de mogelijkheden
bleken ongelofelijk.
Danken is niet jezelf wijs maken dat het allemaal wel goed komt. Het is een pas op de plaats,
stil staan bij wat je hebt, en dan verdergaan.
In het lied: “Dank U voor deze nieuwe morgen”, komt ook een couplet voor waar gedankt
wordt voor moeilijkheden. Dat zou ik niet zomaar vrolijk meezingen. Maar er waren mensen
die dat wel deden, en ze zijn weer verder gekomen.
Aan het eind van een week mogen we God danken voor het goede dat we de afgelopen dagen
hebben ontvangen, en daar op de Sabbatdag dan nog eens van nagenieten. Er komen best wel
weer tijden voor het smeek- en vraaggebed, maar het is, denk ik, goed af en toe te weten dat
er ook tijden zijn dat je kunt zingen: “Dank, dank nu allen God, met blijde feestgezangen”.
Een goede Sabbat gewenst,

