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Bidstond voor gewas en arbeid 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema: Terug naar de schepper! 

Preek 
Prediking n.a.v. : Psalm 104: 23, 27, 30 (HSV) De mens gaat dan op weg naar zijn werk, naar 
zijn dienstwerk, tot de avond toe. Zij allen wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijd. 
Zend U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van de 
aardbodem. 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
 
Vorig jaar overleed onze eerste dichter des vaderlands: Gerrit Komrij (1944-2012). Hij zou 
zich waarschijnlijk niet thuisvoelen bij psalmist. Zo lyrisch over de schepping, dat alles daarin 
voor hem getuigt van de Schepper. Zoals Nederlandse Geloofsbelijdenis (art.2) zegt: 
schepping is als een mooi boek. 
Alle schepselen, groot en klein, vormen er de letters van. Tonen kracht en goddelijkheid van 
de Eeuwige (Rm.1:20). Zodat niemand later een excuus heeft om níet met God bezig te zijn. 
Komrij daarentegen zag geloof als volgt: ‘in een donkere kamer op zoek gaan naar een 
zwarte hoed die er niet is’… 
Bidstond voor gewas en arbeid zou hij nèt zoiets buitennissigs vinden. Voor hem te 
vergelijken met het zoeken naar belegde boterhammen op velden die nog zwart zijn. Ja, ‘t 
zou me niet verbazen, als menigeen  denkt: God is beter af met wie nu werkt in plaats van 
bidt! Want wie zegt of bidden wérkt? 
Met het eerste deel van onze tekst: De mens gaat dan op weg naar zijn werk, naar zijn 
dienstwerk, tot de avond toe. Wij slaan de arbeid hoog aan. Want we zijn geroepen om de 
aarde te bewerken en te bewaren (Gen.2:15). En ons níeuwe zweet (Boerwinkel) daarbij is 
toenemende  baanloosheidsdreiging. 
Dat begrip gaat terug op wijlen Okke Jager (1928-1992), de vroegere dagsluiter van de NCRV. 
Zijn benadering: Huisvrouwen en scholieren zijn géén werklozen want ook zij dragen/nemen 
verantwoordelijkheid. In schepping gaat dienen boven vérdienen. Bij óns? Wie koe bij staart 
vat, krijgt paard in blik! 
Met het tweede deel van onze tekst: Zij allen wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn 
tijd. Dat is níet alleen passief wachten op mooi weer of goede prijzen. Onder het motto: alles 
komt zoals het komen moet. Wachten is tegelijk ook: met reikhalzend verlangen 
vérwachten. Biddend en werkend! 
Níet als rovers, maar als rentmeesters. Immers de aarde is vol van Uw rijkdommen (vs.24c). 
De dieren zijn eigendom van God. Níet van ons! Het gewas daarentegen is bestemd voor ons 
(vs.14). Om wijn, olie en brood van te maken (vs.15). Nee, welk dier in onze bioindustrie 
voelt zich nog ‘kiplekker’? 
Met het laatste deel van onze tekst: Zend U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en 
vernieuwt U het gelaat van de aardbodem. Of met woorden van Hans Bouma (1941): ‘Wie 
schepping benadeelt, bedroeft Heilige Geest (Ef.4:30).’ Dat betekent, dat er voor ons als 
gelovigen veel op het spel staat. 
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Want Geest staat voor algemene en bijzondere. Voor lente in Twente én aanbidding der 
Naam. Roept niet ‘terug naar de natuur’ (Rousseau, 1712-1778) maar naar Schepper. Hij die 
tarwekorrels doet ontkiemen. Geboren doet worden. Wedergeboren. Dat is: nieuwe 
schepping zijn in Christus (2Cr.5:17). 
Wie naar God kijkt als een ‘onvoorspelbaar Heer’, zal niet gauw een loflied voor Hem zingen. 
Maar wie Hem door Geest als Hemelpappa leert kennen, ziet naar Hem op als een kind naar 
zijn ouders. Wetend dat het krijgt wat het nodig heeft. Níet een zwarte hoed die er niet is, 
maar Jezus Zelf. Amen. 


