
Taizé-avondgebed, 5-9-2012
Thema: Dank voor de oogst (voor de vruchten der aarde)

Opening: Wees hier aanwezig ….. ‘Dat wij herleven’

Inleiding:
In de afgelopen weekenden zijn in diverse plaatsen ‘oogstfeesten’ of ‘oogstdankfeesten’
 gehouden, vaak met een optocht met bewonderenswaardige praal wagens
 waarbij talloze vruchten en bloemen zijn verwerkt, in prachtige voorstellingen.
Ik dacht: een mooie reden om ook hier eens tijdens een van onze woensdagavonden 
stil te staan bij de vruchten van de aarde,  waarvan wij ook dagelijks genieten, 
en daarbij ook stil staan bij de Gever van al dat goede. 
Daarom het thema: ‘dank voor de oogst’. 
Vandaar ook  als openingslied: Bless the Lord my soul.

Zang: nr. 12  Bless the Lord, my soul

Schriftlezing: Marcus 4, 26-29

Zang: nr. 5 Bonum est confidere in Domino

Overweging:
De boer zaait en bemest, maar het is God die de groei en de wasdom schenkt.
Zo gaat het met al die vruchten der aarde, waarvan wij het hele jaar door volop genieten,
Want onze groentewinkels en supermarkten liggen er vol van.
We vinden het zo gewoon dat we ze kunnen meenemen in ons winkelwagentje,
 en dat we ze thuis kunnen klaarmaken, en er van kunnen eten en genieten:
van aardappelen tot ons dagelijks brood, van spinazie tot wortelen,
 van aardbeien tot tomaten, van appels tot kiwi’s en andere tropische vruchten,
 afkomstig uit verre landen.
Het opgroeien en het oogsten van al deze producten gaat meestal geheel aan ons voorbij, 
vooral omdat de meeste groenten en diverse vruchten massaal in grote tuinbouwkassen 
worden gekweekt en geoogst. 
En nogal eens komen die vruchten uit verre landen via vliegtuigen naar ons toe.
Geweldig toch dat we van dat alles kunnen genieten: van alles wat de natuur ons biedt.
Ja ‘de natuur’ als de gever van alle goeds, waarbij de boer zorg draagt dat het kan gebeuren.
Als gelovige mensen zeggen we daarbij:
dat het God is die ons die natuur en dat leven met al die prachtige mogelijkheden
 heeft geschonken:
Al die wonderlijke groei en vruchtbaarheidsprocessen, met al die kleuren en smaken.
Als je daarbij stil staat, komt er een gevoel van verwondering en dankbaarheid  in ons naar 
boven: voor die Schepper, die al die mogelijkheden in de schepping heeft gelegd. 

Maar er zijn ook schaduwkanten aan de natuur
 en aan de wijze waarop diverse vruchten der aarde tot stand komen. 
Gedeeltelijk door de mens veroorzaakt:
 soms zijn de mensen die er hard aan gewerkt hebben, onderbetaald, 



en zijn het daarom geen fairtraid-producten;
of ze zijn geteeld met onkruid- en insecten-bestrijdingsmiddelen 
 die niet goed zijn voor onze gezondheid. 
Daarom wordt er tegenwoordig gestreefd naar ‘biologische’ en  ‘duurzame’ producten .
-Maar ook de natuur zelf kent verwoestende krachten ten nadele van de vruchten der aarde: 
gebieden met langdurige droogte, of juist met teveel regen,
 met verwoestende overstromingen en orkanen,
die niet alleen een gevaar zijn voor mensen maar die ook de vruchten der aarde te niet doen.

Maar vanavond leggen we het accent op de vruchten van de aarde,
 waarvan we dagelijks mogen genieten en die onze gezondheid bevorderen,
We leggen het accent op het wonder van de groei, bloei en vruchtbaarheid,
 en zeggen: ‘God zij dank!’

Stilte

Psalm 65, 10-15

Zang: nr. 52 Laudate omnes gentes

Voorbeden, met acclamatie: nr. 84  O :Lord, hear my prayer,
   afgesloten met het Onze Vader.

Zang: nr. 58 Confitemini Domino (Dabk aan de Heer, want Hij s goed)

Avondgebed

Zang: nr. 67  Bleib mit deiner Gnade bei uns


