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1 O God die boven wolken troont,
uw Woord heeft onder ons gewoond,
Gij hebt het met uw hand gezaaid
zo ver uw Geest en adem waait;
van U is alle vruchtbaarheid
van vrede en gerechtigheid.

2 Maar al wat in de aarde viel
moet zwijgen en het land ligt stil
het is in duisternis gehuld
totdat Gij U ontfermen zult:
ontferm U over vlees en bloed
dat naamloos is en zwijgen moet.

3 Een vreemde bodem is de tijd
die van uw aangezicht ons scheidt,
maar midden in dit ballingsoord
verscheen uw vastberaden Woord
dat eenzaam in de aarde viel,
omdat het volle schoven wil.

4 O God die eigen erf bewaakt,
die sterven doet en levend maakt,
Gij roept ons uit de moedergrond
en zij zal spreken mond voor mond
van waar uw Geest en adem waait
de namen die Gij hebt gezaaid. 

5 Uw Woord dat op de aarde kwam,
en al het sterven op zich nam,
dat gaat en keert niet ijdel weer,
Hij is de eersteling, de Heer.
Hij wenkt de maaiers aan zijn zij
en zegt: de zomer is nabij!



Overdenking

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God.

Het voelde altijd een beetje als een dienst en een avond voor ons, en met ons bedoel
ik, ons die op een boerderij woonden. Bij ons thuis was de biddag, maar ook de 
dankdag altijd een bijzondere dag. ’s Avonds gingen we naar de kerk, op biddag 
kregen we koek bij de koffie en op de dankdag slagroomtaart als dankbaarheid. Wie 
denkt dat voeger alles zoveel beter was en kerken vol zaten; volgens mij zitten er 
hier vanavond meer mensen in de kerk dan in mijn kindertijd. Dat was niet omdat de 
gemeenten zo klein was, maar wel omdat eigenlijk vooral de agrariërs naar de kerk 
gingen. Dit ontlokte bij ons thuis weleens de cynische opmerking: ‘Die anderen 
hebben dat dus kennelijk niet nodig!’

Met de biddag en de dankdag, met een accent op het gewas, voelden wij ons denk ik
onbewust een beetje als doelgroep. De afhankelijkheid die je hebt van de grond en 
wat die grond voortbrengt, iets waar agrariërs zich dagelijks bewust van zijn.  Dit  is 
een keer sociologisch in kaart gebracht. Hierbij werd aangetoond dat hoe 
weerbarstiger de grond is…hoe zwaarder het geloof. Je ziet dat in streken waar men 
afhankelijk is van de zee, de visserij, dat daar het geloof vaak zwaarder is dan 
bijvoorbeeld op vruchtbare...lichte en vaak iets meer vrijzinnige zandgronden. 
Overigens hebben wij het over de biddag voor gewas en arbeid, in Zeeland heet 
deze de biddag voor gewas, arbeid en visserij. 

De biddag en dankdag voelden een beetje als van ons en zo was dat zo lang ik thuis 
woonde. In mijn studententijd zakte de biddag en dankdag een beetje weg, omdat in 



steden deze veel minder wordt gehouden dan in dorpen en in het bijzonder 
plattelandsdorpen. 

In mijn eerste gemeente, Sauwerd, kwam dat thuisgevoel over de bid- en dankdag 
weer terug in deze best wel heel agrarische gemeente. Weer was het dat het niet zo 
druk was op de bid- en dankdagen, maar dat er wel veel agrariërs naar de kerk 
gingen. Wat bleek een goede manier om die anderen, die het blijkbaar niet zo nodig 
hadden, toch te betrekken……organiseer een gemeenteavond! 

In die tijd lag er op de kerkenraadstafel een brochure van de landelijke kerk, die 
opriep om aandacht te besteden aan agrariërs in nood en dat was in die tijd een 
heftig en actueel onderwerp. Het was een hele serie aan erge dierenziektes; het was 
de tijd van de gekkekoeienziekte, mkz-crisis, vogelgriep, varkenspest…dat was niet 
zo’n vrolijk geheel en daar leden agrariërs onder. Organiseer voor hen iets vanuit de 
kerk, bijvoorbeeld een gespreksgroep, een huiscontactavond of een groot 
huisbezoek. 

De reactie van een agrariër aan de kerkenraadstafel was deze: ‘Dat is een mooi en 
goed bedoelde actie, maar vast bedacht door iemand die niet veel verstand heeft van
boeren. Want A praten wij niet zo snel over emoties en zeker niet als agrariërs onder 
elkaar en B we hebben ook nog eens een keer een bedrijf en zijn daarin toch ook 
een beetje elkaars concurrent, dan ga je in zo’n groep niet het achterste van je tong 
laten zien’. Dat dit gevoel leefde daar kwam ik achter toen ik een keer rond de 
dankdag een rondje agrariërs ging maken om te vragen hoe het afgelopen seizoen 
was gegaan en een van hen reageerde…’Kom jij de cijfers controleren en ga je 
bekend maken wie in de gemeente het best geboerd heeft…?!’ Met andere 
woorden…we willen best iets vertellen over hoe het gegaan is, maar we laten daarin 
niet het achterste van de tong zien. Ken je doelgroep…het was dus echt  wel een 
leerschool. 

Ken je doelgroep als je iets voor een doelgroep wilt doen! Overigens was dat idee 
natuurlijk echt heel goed bedacht, maar bij doelgroepenpastoraat, waar het 
vanavond over zal gaan  en zeker bij groepen  is het wel de vraag of mensen zichzelf
daarin gekend voelen. 

Je gekend voelen op bid- en dankdag…. Het is voor gewas en arbeid. Als de nadruk 
maar steeds ligt op het gewas en al wat groeit op het land, dan kan het voelen of 
andere arbeid er minder toedoet. Als het accent ligt op de arbeid, wat doet dat met 
mensen die geen baan hebben…niet meer hebben…werkeloos zijn geworden…
arbeidsongeschikt verklaard…. 

Een diepere vraag….waar bid je dan eigenlijk voor op de biddag?! Bid je voor 
succes…voor een goede oogst…voor goede bedrijfsresultaten…? Eerlijk is eerlijk bij 
ons was het ieder jaar slagroomtaart op de dankdag. Er was dus niet het gevoel dat 
het heel erg slecht ging, maar op school…op het journaal en in de kranten hoorden 
we hoe oogsten mislukten. Het was de tijd van de grote hongersnoden  in Ethiopië . 
Het was de tijd van acties zoals…. 1 voor Afrika….Afrika Nu. Ging God ons meer 
verhoren dan hun roep om ontferming? Is dat wat je kunt doen op de biddag…? Ik 
denk dat de biddag vooral een dag is van bewustwording dat niets vanzelfsprekend 
is. Dat het toch altijd wel weer een wonder is als er wat groeit. Dat het helemaal niet 



vanzelfsprekend is dat je werk hebt. Dat je afhankelijk bent, meer dan je denkt soms 
en dat je die kwetsbaarheid deelt met God in je gebed. Met God die vaak wordt 
vergeleken met een zaaier die uitging om te zaaien. Een deel van het zaad kwam in 
vruchtbare grond,  een deel in minder vruchtbare grond,  een deel  ging  wat 
verpieteren en het andere gaf weer rijke oogst. 

Hoe kunnen we dat zien, al die agrarische beelden? Dichters, iemand als Tom 
Naastepad  bijvoorbeeld, maar ook de dichter van het eerste lied dat we zongen 
gebruiken het beeld van het        zaaien, het beeld van het graan als een beeld van 
het Woord dat wordt gezaaid. Een Woord dat wordt gezaaid, we zongen dat in het 
eerste lied,  in de voren van de tijd, wat een prachtig beeld is dat, dat is een akker 
geploegd…….de voren van de voorbewerkt akker en het Woord wordt daarin 
gezaaid. Een ander beeld is dat van een 'luisterend veld', alsof het veld, de akker 
oren heeft die het Woord opvangen. Want daar gaat het hier ten diepste over. 

Het gaat er hier over hoe vruchtbaar het Woord van God en de waarden van God bij 
ons mensen binnenkomen en hoe wij die kans geven te gedijen. De gelijkenissen 
met hun heel concrete beelden, met hun heel stoffelijke beelden hebben een 
spirituele Geestelijke lading. Het gaat om de vruchtbaarheid van vrede en 
gerechtigheid. Als je het op biddag hebt over het gewas en de arbeid hebben we het 
niet over een magisch bidden waarin we God bewegen om ons overvloed te geven. 
We spreken dan in al onze kwetsbaarheid uit dat we afhankelijk zijn van de tijden van
het leven zoals beschreven in Prediker. Waar we nu eenmaal ook niet zo heel veel 
aan kunnen veranderen, dat wij daar deel vanuit maken, maar dat in de voren van 
die tijd God inbreekt met zijn waarden en woorden die ons vruchtbaar kunnen 
maken. Met als ultieme beeld het Woord met hoofdletter, zoals we dat zongen in 
couplet vijf. Het Woord dat op aarde kwam. 

Het gaat over Christus die als een zaad is gezaaid in de akker van de aarde en die 
als dat zaad bereid was om te sterven en vervolgens op te staan. De eersteling,  de 
Heer. 

Biddag is meestal in de periode dat we op weg zijn naar Pasen. Pasen als het 
perspectief van de oogst die ons te wachten mag staan: een Geestelijke oogst waar 
we allen, of we nou werk hebben of niet, waar we allen vruchtbaar van mogen 
worden en van mogen leven.

Amen.

Een zegen

(John O'Donohue) 

Moge het licht van uw ziel u leiden.

Moge het licht van uw ziel het werk dat u doet ,zegenen met de verborgen liefde en 
warmte van uw hart.



Moge u in wat u doet de schoonheid van uw eigen ziel zien.

Moge de heiligheid van uw werk genezing, licht en vernieuwing brengen aan de 
mensen die met u samenwerken en aan hen die uw werk zien en ontvangen.

Moge uw werk u nooit vermoeien.

Moge het in u bronnen van verfrissing, inspiratie en geestdrift doen ontspringen.

Moge u aanwezig zijn in wat u doet.

Moge u nooit verloren raken in de eentonigheid van uw afwezigheid in wat u doet.

Moge de dag u nooit tot last worden.

Moge de dageraad u wakker en oplettend aantreffen en moge de nieuwe dag 
dromen , mogelijkheden en beloften voor u in petto hebben.

Moge de avond u dankbaar en vervuld aantreffen.

Moge u gezegend, beschut en beschermd de nacht ingaan.

Moge uw ziel u rust geven, troosten en vernieuwen.

Amen


