
Biddag voor Gewas en Arbeid - 10 maart 2021 - Zuidland 

 

Lezingen: Psalm 104 

          I Corinthe 12: 1, 4 – 22; 26-27 

 

Tekst: ‘In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, 

           ten bate van de gemeente.” 

                                   I Cor. 12 : 7 

 

Intro 

Tweede woensdag in maart, Biddag voor Gewas en Arbeid. 

Misschien staat het in onze agenda, misschien ook niet, 

maar mídden in de week worden we uit ons dagelijks werk geroepen 

om sámen te komen als gemeente, helaas nu allemaal achter een 

scherm of bij een luidspreker ... samen zijn! ... 

en wel om te bidden, 

          te bidden om Gods zegen in een nieuw seizoen, 

                                            dat vóór ons ligt,                                         

een seizoen, 

       dat van oudsher bepaald wordt door het werk op het land, 

       waar heel voorzichtig al aan is begonnen. 

Je ziet de glimmende ploegscharen het land klieven; ergens 

anders wordt kunstmest gestrooid en eergisteren zag ik nog een 

weidesleep door het grasland gaan. 

 

Bidden op Woensdag. 

Toen ik aan iemand vertelde dat ik druk was vanwege de 

voorbereiding op deze dienst, kreeg ik een reactie in de trant 

van: ‘O, ja; dat is waar ook’. 

Alsof ik iets vertelde uit een ver verleden. 

Het deed me denken aan een opmerking, die ik met het oog op 

Biddag eens kreeg in mijn eerste gemeente: 

  je gelooft toch zeker niet dat de planten harder groeien, 

     ómdat je er voor gebeden hebt? 

 

Nee, inderdaad niet.   

De narcissen groeien niet harder – en déze week zijn ze eerder 

dícht gebleven door de kou ná de eerdere warmte. 

Tenminste, dat zou je ze adviseren. 

 

We bidden vandaag ook niet om meer economische groei of grotere 

welvaart. 

Maar wèl leggen we ons leven, 

mét onze vragen over hoe het zal gaan  

    mét de groei van die gewassen, 

    met het voedsel voor mens en dier, 

    met de inzet van onze arbeid, 

    en dat allemaal in het perspectief van deze corona-tijd 

aan onze hemelse Vader voor. 

 

 



Dát bidden - ons leven en werken, 

             de situatie van onze ab-normale wereld 

             en ook van de schepping om ons heen 

             aan de Heer vóór leggen - 

dát bidden is ons eerste motief om samen te zijn vanavond, 

verbonden te zijn. 

 

Maar bidden gaat niet zonder nadenken over het wát en hoe? 

‘Met open ogen door de wereld gaan’ zoals een lied zingt. 

Bidden voor het gewas - dat is iets wat iedereen kan doen. 

Niet alleen de boer, die daar als próducent mag gelden, 

maar ook de consument die afhankelijk is van al die producten 

die - via welke omwegen dan ook - op onze eettafel terechtkomen. 

Gebed maakt betrokken! 

 

Bidden voor de arbeid - dat is iets wat iedereen heel ver-

schillend zal ervaren. 

Als je geen betaald werk hebt, is dat anders dan wanneer je 

opgeslokt wordt door duidelijk meer dan een 40-urige werkweek. 

Wanneer je al een werkzaam leven achter de rug hebt, gaat dat 

ánders dan wanneer je solliciteert voor je eerste baan. 

Als je je werk in de crisis bent kwijt geraakt is dat anders dan 

wanneer je het juist extra druk hebt gekregen... 

Bidden voor de arbeid, is ook nog eens bidden om werk dat zegen 

wáárd is. Die niet vervreemdt van ons mens-zijn. 

En ook dát willen we vanavond doen. 

 

In de agrarische samenleving in Israël, waar bijna alle arbeid 

verbonden was met het land, kon gezegd worden: 

‘De mensen gaan ’s morgens – bij het eerste licht - aan hun werk 

 en arbeiden dóór tot de avond’. 

Dát hoorden we uit Psalm 104 (vers 23). 

In ónze tijd zeggen we soms: 

  als het dónker wordt, gaat hij of zij naar het werk, dat wacht. 

Economie: 24 uur per dag. Dienstverlening 24 uur per dag. 

24/7 = Twentyfour/seven! 

 

En ín die hele hectiek van ons bestaan zoeken we naar Gods 

nabijheid. Want we kunnen die nabijheid niet zo maar naadloos 

aflezen uit de omstandigheden, uit de natuur of uit ons gevoel 

van het ogenblik. 

 

‘s Morgens vroeg hoor je de merels al zingen; iedere week iets 

eerder: voorjaar! Maar deze week houdt de natuur zijn adem even 

in. 

 

Een geboortekaartje vertelt over het wonder van nieuw leven. 

Maar hoe kwetsbaar is dát leven!! 

En stemmen over de telefoon en ook nu in huiskamers vertellen 

je over vormen van ziek-zijn, die het leven bedreigen. 

 



God, mijn God, waar bent U in deze momenten van het leven? 

Wel in het één, niet in het ander??? Of toch in beide?? 

Met de woorden uit het boek Job:  

 ‘Al het goede aanvaarden we van God, 

  zouden we dan het kwade níet aanvaarden’? (Job 2:10) 

En dan willen we vanavond inderdaad belijden dat heel ons 

bestaan, van seizoen op seizoen, van situatie tot situatie in 

Gods handen ligt. 

En daarvoor hebben we ook elkaar nodig. 

 

Ons gebed van vanavond is tevens een gebed tegen individualisme, 

alsof we vanavond alleen voor ons eigen wel-zijn, laat staan 

onze eigen welvaart zouden bidden. 

We horen uit I Corinthe 12: 

 ‘Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee 

  én - vrij vertaald: 

  als het één lid goed gaat, delen alle leden in die vreugde’. 

We komen ook samen om voor elkáár te bidden. 

In vreugde en pijn - op welke manier dan ook. 

 

Kerk, gemeente als een lichaam - een bekend beeld. 

En ieder van ons mag deel uitmaken van dat lichaam van Christus 

in deze wereld. Deel zijn van dat Lichaam in deze plaats. 

Ieder mens, met de gaven, die hij of zij heeft gekregen. 

Want als wij vanavond bidden om Gods zegen - en zegenen betekent 

letterlijk: goede woorden spreken, bene-dicare, ahw. vragen dat 

God zal zeggen: het is goed zo!  - dan mogen we beseffen, dat 

we al gezegend zíjn! 

 

Allerlei gaven zijn ons toevertrouwd! 

Niet alleen een aantal buitengewone mogelijkheden, zoals die in 

I Corinthe 12 vermeld staan, 

maar ook al die gewone dagelijkse talenten, 

die we mogen gebruiken in ons gezin, op school, tijdens ons 

werk, in onze omgang met de schepping, in de omgang met elkaar. 

Het zijn allemaal gaven van de Drie-enige God - Vader, Zoon en 

Geest. 

Ze zijn ons gegeven ‘tot welzijn (NBG ’51), ten bate van ons 

allen’. Wéér dat woord ‘wel-zijn’ en niet wel-vaart! 

 

Ook gaven, die we in de gemeente ten dienste van elkaar mogen 

gebruiken, tot opbouw. Op verschillende momenten in het kerke-

lijk seizoen bid je daarvoor, maar ook op deze Biddag. 

 

Wanneer we in het Bijbelgedeelte hóren dat ook dátgene wat 

misdeeld is, van Gód eer ontvangt, 

dan moeten we beseffen  

dat ook wij gezegend kunnen worden door degene, 

   die aan de buitenkant misschien niet zo aantrekkelijk is, 

of die niet die mogelijkheden heeft, die wij allemaal normaal 

vinden. 



En hoe vaak worden we niet aangeraakt, juist door het kwetsbare 

om ons heen. Of moet ik het misschien vragend stellen:  

    dúrven wij ons, durf ik mij te laten raken door wat zwak is 

en breekbaar? Want dát confronteert ons met ons zelf! 

De verscheidenheid van gaven 

is de basis van de waardering voor elkaar, 

als mensen die door God aan elkaar gegeven zijn. 

 

Dan is samen bidden ook betrokken-zijn op elkaars situatie: 

in het werk dat je doet, in de inzet voor een goed gewas. 

Betrokkenheid op elkaars welzijn, ook rond de vragen van 

gezondheid en ziekte, van relaties en alleen-zijn. 

Bidden doe je inderdaad samen. 

 

Maar deze Biddag voor Gewas en Arbeid is niet een verzekering, 

die we afsluiten. Géén koopsom met gegarandeerd eindresultaat. 

 

Ik ben altijd erg aangesproken door het Bijbelverhaal over de 

vrienden van Daniël; de vurige oven werd al voor hen opgestookt. 

En toen koning Nebukadnezar spotte:  

  ‘Zou jullie God je soms redden’? 

antwoordden zij ‘Ja, maar zelfs indien niet...’ 

                ‘Wij zullen niet voor uw beeld buigen!’ 

 

Iets om over door te denken: 

‘Zelfs indien niet’, indien het ons, mij niet naar wens gaat....  

... ik blijf op God vertrouwen. 

Durven wij die hoge woorden in de mond te nemen?? 

Ik zou het zelf niet ál te gemakkelijk be-amen. 

Hoe vaak ben je - begrijpelijk - juist er op uit, dat het je wél 

goed zal gaan. 

 

Vanavond worden we opgeroepen om ons bidden voor Gewas en Arbeid, 

te zien in het licht van de belijdenis, dat God ons zijn gaven 

heeft geschonken. 

We zijn mensen met mogelijkheden, mensen met talenten. 

En die talenten mogen we ook nu weer - in een nieuw seizoen - 

gaan gebruiken en daarbij bidden: 

    ‘Heer, het werk van onze handen, bevestig dat! (Ps. 90:17) 

           het werk van ons hoofd, bevestig dat! 

           het werk.......’ 

 

Dan zal het bouwwerk, waaraan gewerkt wordt, 

        de oogst, die voorbereid wordt, 

        de mens, die verzorgd wordt, 

        het examen dat wacht, 

dat álles zal dan gezien worden als een vervulling van Gods 

bedoeling met ons bestaan. Zíjn gaven voor ons leven! 

 

Wíj: Zijn kinderen, gezegend! 

     Bestemd om tot zegen te zijn.              Amen. 


