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Zusters en broeders,
De bijbellezing gaat over het zaad dat uitgezaaid wordt.
Als het op de straat of de rotsen valt dan zal het niet veel vrucht dragen.
Maar als zaad in goede aarde valt, dan zal het veel vrucht dragen, dertigvoud,
zestigvoud, zelfs honderdvoud.
Dat is wel een hele hoge opbrengst. Honderd jaar geleden was een opbrengst
van 1 op 8 in de oogst heel gebruikelijk. Met alle moderne landbouwtechnieken
die we sindsdien hebben uitgevonden halen we nu een maximale opbrengst van
1 op 40. Maar zestig of honderdvoud zoals Jezus hier zegt, dat is zelfs vandaag
de dag ondenkbaar.
En toch werkt zo het koninkrijk van God, zegt de gelijkenis. Als je een klein
kiemzaadje legt voor dat koninkrijk, dan kan dat zaadje honderdvoudig vrucht
dragen.
Het kleine zaad is het begin van een ongelooflijke toekomst.
En dat kleine zaad dat is ook Jezus zelf, die in z'n eentje begonnen is, maar die
een enorme beweging van gelovigen op de aarde heeft veroorzaakt.
Dit is de eerste les van dit schriftgedeelte: Wie de wereld wil veranderen, moet
klein beginnen.
Maar het kan ook ernstig zijn.
Wat voor dat kleine zaadje geldt, dat geldt in nog grotere mate voor de virussen
die er in de wereld zijn.
Dat gevaarlijke griepvirus dat ook steeds dichter bij ons kom, dat kleine virus is
in staat zich duizendvoudig te vermeerderen en vele slachtoffers te maken..
Zo kan het aidsvirus of een griepvirus een epidemie veroorzaken.
We kunnen er allemaal mee te maken krijgen.

Onlangs hadden we met een groepje bewoners een gesprek over dit
bijbelgedeelte en toen zeiden we ook: JA wat nou toch de blijde boodschap hier
is? Maar ook dat dankstond bij uitstek een moment is, niet om te preken maar
om te danken en te prijzen. En dat doen we vandaag. Want wat kunnen we
anders dan bidden, wanneer rare epidemieën op ons afkomen? Wat anders dan
bidden wanneer het kwade zich vermenigvuldigt in onze wereld? We zullen
straks bidden om Gods leiding in al deze zaken. En danken voor alle goede
gaven die God ons geeft.
Maar er moet toch ook een goede boodschap te vinden zijn in de bijbel
vandaag?
Jazeker, want Jezus vertelt een gelijkenis van het koninkrijk. Maar dat betekent
dat we de gelijkenis ook op Hem kunnen toepassen.
Jezus is het zaad. Zijn woorden en werken, dat is het zaaigoed dat wij nog
dagelijks uitstrooien over de wereld. Jezus ging zelf ook de weg van het zaad.
Want zaad dat gezaaid is dat sterft eerst om vervolgens weer te groeien en te
bloeien. Zo stierf ook Jezus om op te staan uit de doden. Het kleine kind uit
Bethlehenl wordt Zoon van God en wordt gekruisigd om de wereld te genezen
van schuld en zonde.
Dit is het zaaigoed dat iedere dag in ons hart wordt gezaaid. De bevrijdende
boodschap van Gods liefde voor de wereld, die boodschap wordt dagelijks in
ons hart en in ons leven gezaaid.
Aan ons dan de vraag: Valt dat goede nieuws bij ons in goede aarde?
Of trekken we onze schouders op en geloven we het wel?
Als Gods liefde ons wordt aangezegd, valt dat dan bij ons in goede aarde?
Als we het bevrijdende nieuws horen van de vergeving van zonde, valt dat dan
bij ons in goede aarde?
Of gaan we liever maar een beetje onze eigen gang, tot we een keertje
doodgaan?
Jezus zegt: Wie oren heeft om te horen, die moet goed luisteren!

Het evangelie van liefde en vergeving vraagt gehoor onder ons. Het evangelie
van het koninkrijk vraagt gehoor in een wereld vol kwaad en oppervlakkigheid,
in een wereld van vertier en rijkdom en alle gevaren van dien.
Wie heeft er in die wereld gehoor voor de boodschap van Gods liefde en
vergeving?
Nou, u en ik, toch? Jazeker, met vallen en opstaan geloven wij, maar zoals we
gisteren ook zeiden op het bijbeluur, we geloven van harte en daar houden we
aan vast.
De groei van het koninkrijk van God is voor ons gewone mensen niet te
bevatten.
De komst van God koninkrijk is voor ons ook nauwelijks te bevatten.
En we hoeven dat ook niet allemaal te begrijpen.
Wij begrijpen nog steeds niet hoe God werkt.
Als we een zaadje zaaien, het sterft en het bot weer uit en het groeit en bloeit.
En nog steeds kunnen we het geheim daarvan niet ontrafelen. Zo is het ook met
het koninkrijk van God.
We kunnen het nauwelijks bevatten en we moeten ook niet willen proberen het
allemaal te begrijpen.
Laat het mysterie maar bestaan.
Dan kunnen wij onze aandacht richten op de kleine gebaren van het koninkrijk.
Dat zijn de kleine dingen die wij kunnen doen om Gods koninkrijk dichterbij te
brengen. De kleine gebaren van liefde en vriendschap. De kleine gebeden om
liefde en vergeving. Het zijn onze kleine momenten van aandacht voor wat God
je iedere dag geeft.
Laat ons geloof klein beginnen, als een mosterdzaadje, maar laat ons vertrouwen
in de oogst groot zijn.
Dit is de blijde boodschap voor deze dag.
AMEN

Gebeden bij de bidstond
Goede God
Wij danken U voor de blijde boodschap, voor de woorden van Jezus, die nog
dagelijks uitgezaaid worden onder de mens. Moge het woord van de Heer vrucht
dragen ook in ons midden.
Wij danken voor deze bidstond, voor de vrijheid waarin wij leven.
Wij danken U voor democratie en vrijheid in ons land.
Bij deze bidstond bidden wij U
Voor de schepping en al wat leeft en groeit.
We bidden voor de dierenwereld, dat wij mensen er barmhartig mee om gaan en
dat we ophouden de dierenwereld te plunderen en uit te putten en ziek te maken.
Wij bidden voor alles wat groeit en bloeit, voor voedsel en bloemen, voor de
vruchten van de velden. Dat wij er zuinig mee omgaan, dat we ervan uitdelen
aan wie niets hebben.
We bidden vandaag om een ommekeer in de dreiging van de varkens en
vogelpest. We bidden dat hen die ons besturen daarin wijze besluiten zullen
nemen.
Wij bidden vandaag om goede oogsten in ons eigen land. We bidden dat boeren
en tuinders met liefde en vreugde hun werk zullen doen en zo meebouwen aan
een leefbare wereld.
Wilt u ons de komende maanden als de velden groeien behoeden voor rampen
en grote gevaren, zodat wij beschikbaar blijven voor het werken in uw
wijngaard.
Wij bidden om goede gesprekken in de gemeenteraden over een nieuw college
van bestuurders. En dat de plannen van de politiek humaan zullen zijn, en dat er
geen geld over de balk wordt gegooid. Dat we het aandurven om elkaar aan het
woord te houden en beloften waar te maken.
We bidden vandaag om uw zegen over alle arbeid die wordt verricht in ons land.
Maar daarnaast bidden we ook om uw leiding voor hen die niet meer kunnen of
willen werken. Uitgeschakeld door ziekte of tegenslag.

We bidden om uw goedheid en zegen voor de gezondheidszorg en al de arbeid
die daarin wordt verricht.
De zorg staat onder de enorme druk van marktwerking en concurrentie en
geldzorgen.
Laat het grote christelijke ideaal van de barmhartigheid overeind blijven in de
zorg voor de zieken en de zwakken in ons land.
Wij bidden voor ons en onze geliefden, geef ons ons dagelijks brood, zodat wij
de energie hebben on1 vrijwilliger te zijn in uw wijngaard.
Geef ons geestkracht, zeker als we lichamelijk niet zo sterk meer zijn.
Geef ons liefde en aandacht, om die door te kunnen geven aan onze naaste.
Wij bidden U voor de mensen die hier bij ons in het ziekenhuis liggen. Dat ze
wegen naar herstel zullen vinden en dat ze niet teveel pijn en ongemak zullen
hebben.
Wij bidden voor onze medebewoners hier in de Waadwente, de een wat sterker
dan de ander. Enkele van ons liggen ook weer in het ziekenhuis. Heer, wees in
liefde aanwezig. Wees met uw liefde betrokken bij de bewoners van de Oase.
Heer zo zenden wij onze gebeden naar U, in de hoop en verwachting dat U
leiding geeft aan de toekomst van de wereld.
Wij bidden U dit alles in de Naam van Jezus,
Zijn Naam zij geprezen,
AMEN

