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Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Vandaag dus de biddag voor gewas en arbeid. En het woord zegt het al, een biddag,
er wordt gebeden. Nu is het niet buitengewoon dat er gebeden wordt in de kerk. 
Integendeel, hij zou heel vreemd zijn als er in een kerkdienst niet gebeden zou 
worden. Wij bidden veel in de kerk, voor sommige mensen zelfs teveel. 

En wat betekent het gebed dan? Wat betekent het voor jou, wat betekent het voor 
mij? Er zijn mensen die zijn gestopt met bidden omdat het voor hun gevoel niets 
uithaalt, je kunt bidden wat je wilt, er verandert niets. Bovendien, dat vragen, dat 
vragen om hulp, een beetje mens redt zichzelf en maakt zijn eigen bestaan, kiest zijn
eigen leven. Dat is het toch in deze tijd? En bidden voor gewas, strooi wat extra 
kunstmest, dat werkt tenminste wel. Bidden voor de arbeid? Waarom zou je, zeker 
als je geen betaalde baan meer hebt? 

Helpt bidden dan? Word je er beter van, in de zin van een beter mens? Ik weet niet 
of bidden je een beter mens maakt. Maar bidden doet wel iets. Bidden kan je raken. 
Niet altijd, maar soms echt wel. Zeker als je merkt dat iemand in het gebed aan jou 
denkt. Als in het gebed de nood van de wereld of de zorgen van een mens aan God 
worden voorgelegd, dan gebeurt er iets. Niet dat het probleem gelijk over is, nee, en 
een ander zal het verschil ook niet altijd merken, maar er gebeurt iets met degene 
die het hoort en vaak ook met degene die het gebed uitspreekt. 

Bidden voor het gewas maakt dat je als mens bewust bent en blijft dat al wat groeit 
een geschenk is. Al wat groeit, ook het onkruid dus, ook het onkruid is een geschenk,
niet alleen omdat veel onkruid gegeten kan worden. Bidden voor de arbeid maakt dat
je als mens bewust bent en blijft dat wat je doet, betaald of onbetaald, gezegend mag
zijn, en vruchtbaar zal zijn. Ook als je dat zelf niet zo beleefd, op dat moment niet zo 
beleefd. Ook als je geen prachtige productiecijfers kunt laten zien, ook als je 
vrijwilligerswerk op een moment gewoon ophoudt. Wat je hebt gedaan is niet zonder 
vrucht, God ziet het.

We lazen uit het evangelie naar Matteüs: Jesus spreekt daar over het gebed en 
spreekt een heel bekend geworden gebed uit. Laat Gods naam geheiligd worden, 
laat zijn koninkrijk komen, laat zijn wil gedaan worden. Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie
ons iets schuldig was. Hé, dit is meer dan alleen vragen, dit is ook geven. Zoals ook 
wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En doen we dat, vergeven? Kunnen 
we dat? Er zijn situaties waarin dat heel moeilijk is, en soms zelfs onmogelijk. Maar 
dat mag je ook in het gebed noemen, en weten dat God groter is dan ons hart. 
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Bidden is dus ook werken, werken aan de arbeid in het gebed om het dagelijks 
brood, bidden is dus ook werken aan de relaties met de medemens, in vergeving 
bijvoorbeeld. 

Bidden is weten dat God je ziet en hoort, ook als de hemel gesloten lijkt, bidden is 
een protest, een protest tegen onrecht, een protest tegen alles wat het leven 
belemmert. Bidden is God loven, bidden is zoveel. Amen. 
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