
Zondagmorgen 2 augustus 2020 
 
Kan je met 5 broden en 2 vissen duizenden mensen voeden? Dan moet er wel een wonder 
gebeuren! En dat wonder gebeurde. Toen de apostelen van Jezus de opdracht kregen om te 
delen, gingen de mensen die dat zagen óok delen van wat zij zelf nog bij zich hadden. 
Uiteindelijk bleek er meer dan genoeg te zijn.  
Misschien denk je nu: ‘Die broodvermenigvuldiging was toch een wonder?’ 
Ja zeker, dat geloof ik ook, maar is het geen wonder dat al die duizenden mensen plotseling 
gingen delen alleen doordat Jezus de apostelen hiertoe opriep? 
Het doet me denken aan crowdfunding wat heden ten dage vaak gebeurt. Wanneer veel 
mensen een beetje geld geven kan er veel geld ingezameld worden voor iemand om een 
operatie te ondergaan of voor een ondernemer wiens zaak in vlammen opging. Het mooie 
van zoiets is dat iedere donateur, hoe groot of hoe klein ook, zich erbij betrokken voelt 
want sámen heb je toch een wonder laten gebeuren.  
Ik denk dat Delen het toverwoord is. Delen van wat je hebt, het kan geld zijn voor collectes 
ten bate van goede doelen of voedsel voor de Voedselbank, iemand uitnodigen om mee te 
eten of het delen van je eigen wijsheid en ervaringen. Zelfs als je geen geld of materiele 
zaken hebt, kan je nog delen in je kennis of goedheid. Het hoeft niet groot of veel te zijn. 
Het kan ook gewoon je glimlach zijn en let maar op, er zijn veel mensen die teruglachen! 
Je deelt samen een mooi moment… 
                                                                                  Ali van Leeuwen  vlietweg10@gmail.com                      
Wij delen ver weg 
We delen dichtbij 
Éen kerk, één wereld, één God 
Vijf broden, twee vissen 
De Heer die het brak 
En niemand kwam iets tekort 
Dat wonder voltrekt zich 
Nog iedere dag 
Als delen een deel van ons wordt 
 
Wil je de columns nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar de homepage 
https://lamgodsleiden.nl/nieuws/verzamelde-zondagmorgen-gedachtes/ van de 
parochiekern LAM Gods. 
 
De ‘Zondagmorgen’ gaat met vakantie. Op zondag 30 augustus verschijnt weer een nieuwe 
column.  
 
Een fijne zomer in gezondheid wensen Eva, Jan en Ali 


