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18 november 2018 – Oogstdienst met avondmaal

Psalm 126 en 1 Thessalonicenzen 5,14-24
ds. Rienk Lanooy

Gebed om ontferming
De oogst van het land
de vrucht van de wijnstok
en van de korenaar
ze zijn hier zichtbaar aanwezig
en verwijzen
naar de overvloed
van alle goede dingen:
van het geluk dat we hadden
het werk dat we deden
de vreugde waarin we deelden.
Maar we weten ook:
niet alles
wat we zaaiden
bracht goede vruchten voort
of het kwam
met veel moeite en zorg
tot stand
het was niet
wat we er van verwacht 
hadden.
Omarm dat alles
met de lichte toets
van uw goedheid
trouwe God
daarom bidden wij:
Heer, ontferm U...

Wie hier zichtbaar 
naast ons zitten
en wie wij meedragen
in ons hart
ze zijn ons 
ten deel gevallen
voor even
of voor een lange tijd
blij zijn we
om wie
met ons optrekken
maar we kennen ook
de keerzijde
van het geluk
de achterkant
van de schone schijn
de onbeholpenheid
in onze verhouding
tot de ander
niet alles 
wat gezaaid wordt
groeit en bloeit 
en daarom bidden wij:
Heer, ontferm U...

Wat iedere dag 
weer zichtbaar wordt
uw voort-vaderende zorg
het weerspiegelt zich 
niet als vanzelf 
in hoe wij omgaan
met de wereld
om ons heen
vervuild raakt ze 
met wat we 
achteloos weggooien
besmeurd met woorden
die afbreken en pijn doen
bezwaard met gedachten
van angst en afkeer
die onder onze huid kruipen.
Laat uw goede Geestkracht 
het daar niet tegen afleggen
zodat zij
bij ons
in goede aarde valt
en rijkelijk vrucht draagt,
daarom bidden wij:
Heer, ontferm U...

Bij de lezingen
Het is de vreugde die de beide teksten van deze oogstdienst met elkaar verbindt. De psalmdichter 
vertelt van een vreugdevolle omkeer in beelden van de oogst die jubelend en lachend zal worden 
binnengehaald. En de apostel Paulus roept ons op om altijd verheugd te zijn.

Preek
'Zolang er mensen bestaan, heeft de mens zich te weinig verheugd; dat alleen, mijne broeders, is 
onze erfzonde!' Aldus de filosoof Nietzsche, toch niet het allergrootste lachebekje uit de 
geschiedenis van het denken. Maar misschien gaat het bij de vreugde wel om meer dan om de lach
en de leut en daarin had Nietzsche, zo blijkt uit de lezing, in de apostel Paulus een opvallende 
medestander.

Immers: Wees altijd verheugd..., draagt Paulus zijn lezers op in de laatste regels van zijn eerste 
brief aan de gemeente van Thessaloniki. En over hun hoofden heen, klinken die woorden hier: 
wees altijd verheugd... 

Misschien hoor je het als een overbodige aanmoediging in een tijd dat alles leuk moet zijn. Van 
school tot werk, geboorte tot uitvaart, van leven tot dood: alles moet een feestje zijn.
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Maar we weten ook: als de roep dat alles leuk moet zijn, zo luid klinkt, is daar blijkbaar een reden 
voor: dan is alles nog niet zo leuk als we wellicht wel zouden willen. Ook de opdracht van Paulus, 
wees altijd verheugd... zal af en toe botsen met de ervaring dat dat niet altijd lukt. Is de 
psalmdichter dan niet reëler als hij schrijft over momenten van verdriet en momenten van 
blijdschap: Zij zullen zaaien met tranen, zij zullen oogsten met jubel. Wie kent immers niet de 
opoffering die hij moest doen, om te bereiken wat hij wilde. De sporter die alles opgaf voor dat ene
moment van vreugde, de student die zich zoveel moeite getrooste voor zijn eindscriptie, de 
musicus die uren studeerde op die ene passage, tot het eindelijk lukte. En misschien lukte het nog 
geen eens, werd alle inspanning niet beloond. Ook wie veel traint, hoeft niet te winnen, ook wie 
alles gegeven heeft, wordt daarom nog niet beloond. Het simpele feit dat er winnaars zijn, betekent
ook dat er verliezers zijn, de wens dat alles een feestje is, vertelt ons dat niet alles een feestje is. De
oogst van je leven is niet per se rijk, de opbrengst van je werk is niet vanzelf groot. Zoals de uien 
en de aardappelen van de oogst van de afgelopen maanden vanwege de droogte klein zijn, kan 
symbolische droogte ook gevolgen hebben voor de opbrengst van je eigen leven. Niet altijd een 
feestje.

En wat dan aan te vangen met Paulus' opdracht: wees altijd verheugd...? Is dat dan niet wat teveel 
gevraagd? Kun je het sowieso wel van iemand vragen om altijd blij te zijn? Is dat niet eerder iets 
wat je overkomt dan dat je er aan kunt werken? Ik moet denken aan het essay 'Vreugde' van Zadie 
Smith, Brits auteur. In de bundel, getiteld Voel je vrij, vertelt ze hoe belangrijk het is om 
onderscheid te maken tussen plezier en vreugde. Plezier, zegt ze, is een nieuwe jurk, een dag aan 
het strand. 'Ik 'heb' plezier, dat is een gevoel dat ik wil ervaren en me eigen wil maken'. Maar 
vreugde is een emotie die je niet hebt, maar die je bent. Wanneer je vreugde beleeft, dan treed je 
die emotie binnen en ga je er in op. Je maakt er deel van uit. En ze beschrijft hoe ze dat een keer 
ervaart in de extase van de dans: 'Maar op die dansvloer was ik vreugde, of een klein stukje van 
vreugde, samen met al die honderden mensen die ook een onderdeel van vreugde waren'.

In die woorden van Zadie Smith over haar ervaring op de dansvloed herken ik iets van Paulus' 
oproep. Wees altijd verheugd... klinkt het en dan schrijft hij even later: want dat is wat God van u, 
die één bent met Christus Jezus verlangt. Voor Paulus gaat de vreugde samen met deel uit maken 
van Christus. Misschien zeg je dat niet zo gauw van jezelf: ik ben één met Christus, het klinkt al 
gauw nogal vroom of ongemakkelijk intiem. Maar voor Paulus is het een manier om te beschrijven
wat de kern van de vreugde is, waartoe hij oproept: ze staat niet op zichzelf, je kunt haar niet 
vatten, het is eerder andersom: je treedt er in binnen, je maakt deel uit van wat groter is dan jezelf 
bent, van wat je overstijgt, zoals Smith ervoer op de dansvloer. Niet zo eenvoudig die opdracht om
verheugd te zijn, dus. Ze heeft te maken met een staat van zijn, een vorm van overgave, met de 
ervaring deel uit te maken van Christus, d.w.z. je intens verbonden voelen met alles waar hij voor 
staat. Verenigd zijn met wie jou liefheeft.

En daarom is vreugde ook niet de overtreffende trap van plezier, maar iets wezenlijk anders en 
Paulus vraagt je met zijn oproep tot blijdschap niet allereerst iets te doen, maar eerder om iemand 
te zijn. Wees altijd verheugd is een houding, een mentaliteit. In de kern heeft het te maken met hoe
je in het leven staat, wat belangrijk is, waardoor je je leiden.

Iets van die vreugdevolle houding lees ik in het gedicht 'Gevlekte pracht' van Gerard Manley 
Hopkins. Het staat achter in de liturgie afgedrukt in een vertaling van Leo Vroman. 

Glorie zij God voor bontigheid,
voor hemelen, marmerend als koeiehuid;
voor bloemsproetjes uitgestippeld op vlugge forellen;
vers vonkgepoft kastanje-herfstlicht; vinkvlerk; wijd
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landschap siergekaveld: eg-ploeg-braak geruit;
en alle beroepen, hun gerei, tuig, toestellen.

Ieder net anders, zeldzaam, eigenaardig ding;
alles wat grillig uitschuift (en wie weet hoe uit?)
in snel, sloom; zoet, zuur; hel, gedoofd;
Hij vadert voort boven verandering;
Hij zij geloofd.

In de rijke beeldspraak hoor ik iets van de vreugde om het wonderlijke bestaan, de dankbaarheid 
om wat er is, om een kijk op de wereld die verder gaat dan de constatering, die meer ziet dan de 
kale feiten, en die voor de contrasten en verandering geen angst heeft, maar ze onder Gods goede 
zorg ziet plaatsvinden. Hij vadert voort boven verandering.

Niet dat het altijd lukt: Als er dan iets is wat die vreugde in de weg staat, dan toch vooral onze 
onverzadigbare verlangens én onhaalbare verantwoordelijkheden. Ze geven een gevoel van 
hopeloosheid, 'dat het toch niet lukt'. Er is dat altijd weer opspelend verlangen dat je nog net iets 
meer wilt hebben, en dat wat je hebt niet goed genoeg is. De achterdocht dat je niet gezien wordt, 
de angst om niet serieus genomen te worden, de wens om je 'ik' nog wat dichter bij je ideaalbeeld 
te brengen, in de wetenschap dat je datzelfde ideaalbeeld natuurlijk telkens weer een stukje voor je 
uit schuift. En als je dan al genoeg hebt, dat is er soms weer dat stemmetje dat je jezelf niet goed 
genoeg vindt en van de weeromstuit maak je je overdreven klein of juist overdreven groot om 
maar niet gezien te worden of juist heel erg gezien te worden.

De vreugde waarover Paulus spreekt, zet dat alles in een ander licht. Ze haalt ons weg uit het 
moeten, heilig of minder heilig, en ze haalt ons weg uit al die onzalige gedachten die we hebben 
over onszelf. Want deze vreugde hoeven we niet uit onszelf te putten, maar ze komt voort uit onze 
verbintenis met de Heer. Of zoals de Psalmdichter het zegt: als de Eeuwige in beeld komt, hoe 
anders zullen we dan tegen de wereld aan kijken, tegen de toekomst. En nee, de wereld is dan niet 
plotsklaps veranderd, haar grilligheid is er nog, de moeite met het anders zijn van de ander, het 
gebrek aan gesprek, het geroep en getier, het ongemak over de intocht van een Goedheiligman en 
de aftocht van een buurland overzee. Die wereld is niet veranderd, maar de vraag is of wij 
veranderen: of we het aandurven te zaaien, goedheid, vrede, gerechtigheid, nieuwe vormen van 
samenleven, van omgang met de aarde, en ja... met tranen om de oogst die op zich laat wachten, 
maar met daaronder de diepere laag van de vreugde die standhoudt. Vreugde die wel eens een 
daad van verzet zou kunnen zijn in een vreugdeloze wereld. 

En hoe groot de oogst zal zijn, we weten het niet, dat gaat ons verstand te boven. Maar zaaien 
zullen we en blij zijn, om de oogst die komt. Aan de tafel proeven we daar al iets van in brood en 
wijn en aan de tafels van Kloosterkerk Wereldwijd zien we er al iets van, en in het werk dat 
jeugdpastor Peter van der Beek hier heeft gedaan, hebben we er iets van gemerkt. Het zijn dingen 
die ons de vreugde binnenvoeren, zoals de dans Zadie Smith haar de vreugde binnenvoerde. 
Misschien had Nietzsche wel gelijk met zijn uitspraak: 'Zolang er mensen bestaan, heeft de mens 
zich te weinig verheugd...' Reden des te meer om in de voetsporen van de psalmdichter en Paulus 
te treden. Wees altijd verheugd... 

Bronnen:
Zadie Smith, Voel je vrij, Amsterdam: Prometheus 2018
Miroslav Volf, Trouw, 9 november 2018
Karel Deurloo / Karel Eykman, Wat heb je, zee, dat je vlucht?, Baarn: Ten Have 1986
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Gebeden

Aan deze tafel
klinkt de vreugdevolle tijding
dat u ons roept
om mens te worden 
naar uw hart
met oog voor de schepping 
en voor uw bemoedigende
aanwezigheid.

En daarom bidden we
voor wie de lach 
verstomd is
omdat ze 
getroffen zijn 
door de mensonterende 
krachten
van oorlog
honger
haat en vervolging.

We bidden in het bijzonder 
voor de allerkleinsten
onder hen

niet zelden 
het kind van de rekening
in het krachtenspel
van de strijd
om macht en geld en aanzien.

En daarom danken wij u
des te meer voor allen 
die zich om hen bekommeren
die oog hebben voor
wat jongeren bezighoudt
in het bijzonder 
noemen wij vandaag
de naam van
Peter van der Beek
die zich hier
in ons midden
met zoveel aandacht en 
betrokkenheid
heeft gewijd aan de kinderen 
en hun prille
maar evengoed vaak zo 
diepgaande vertrouwen
op u.

Aan deze tafel
gedenken wij de zieken
de verdrietigen
de mensen die 
een vreugdeloos bestaan leiden
niet worden gezien 
en gehoord
wij bidden dat wij
oog en oor voor hen hebben
en daarmee uw oog en oor zijn
en als wij het zelf zijn
dat anderen oog en oor 
voor ons hebben
vandaag noemen wij
in het bijzonder...
en in stilte 
zeggen wij 
wat ons persoonlijk
ter harte gaat...

NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan onze preken en gebeden, stellen wij u voor om een gift over te
maken op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.

U steunt ons werk ermee!
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