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Bidden en vruchtdragen
Johannes 15:9-17
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Thema: Biddend aan het werk
Doel
De kinderen leren dat we in alles afhankelijk zijn van Gods zegen. Daarom staat het bidden in ons leven voorop.
Toelichting
De Biddag voor gewas en arbeid is meer dan de startdienst van de lente, waarin gewassen gaan groeien en mensen aan
het werk gaan. We kunnen alleen bidden als we de verbinding tussen God en ons werk op de goede manier zien. Ons
bijbelgedeelte helpt ons daarbij.
Het begint met Gods liefde. Hij laat ons niet los, maar wil in liefde met ons verbonden blijven. Wat Jezus voor ons deed
is het uitgangspunt van alles dat we doen. Hij verloste ons en gaf ons toekomst. Ons antwoord op Jezus’ liefde is dat wij
liefdevol zorgen voor elkaar en dat we samen blij zijn dat we zoveel van God hebben ontvangen.
Jezus zegt: als jullie zo leven, zal Ik een goed resultaat geven.
Daarom bidden we vandaag of God ons voedsel wil geven. We bidden of Hij ons kracht wil geven voor alles dat we doen,
op ons werk, op school en thuis. En we bidden vooral of we allemaal mogen groeien (beter worden) in het liefhebben van
Hem en elkaar. Dat is ook delen van at Hij geeft.
Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Bidden
Richtlijnen: Vertel eenvoudig dat God ons alles geeft. Hij houdt zoveel van ons dat Hij het eten laat groeien op het land. Hij
zorgt dat we kunnen spelen en naar school mogen gaan. Daarom wil God graag dat wij bidden.
We bedanken God dat Hij ons zoveel mooie dingen geeft. We vragen of Hij dat wil blijven doen. En we vragen of Hij ons
helpt om lief te zijn voor de mensen om ons heen. Dan worden we allemaal gelukkig.
Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Afhankelijk zijn van God
Richtlijnen: Het is mooi om met de jongste kinderen het bijbelgedeelte praktisch te maken.
Bidden is verbonden zijn met God. We danken Hem dat Hij ons liefheeft, dat Hij voor ons zorgt en ons door Jezus heeft
gered. En we bidden of Hij ons wil geven wat we nodig hebben.
Daarom doen we onze ogen dicht en onze handen samen. We kijken naar niets anders dan naar God en we zijn met niets
anders bezig dan met het bidden. Zelf kunnen we niets laten groeien. God moet ons de gezondheid en de kracht geven om
te leren en te spelen. We zijn afhankelijk van Hem.
Daarom bidden we vandaag ook of wij veel van elkaar mogen houden. Dat we delen met mensen die minder hebben dan
wij en dat wij elkaar willen helpen. Gods liefde voor ons en onze liefde voor Hem en elkaar levert altijd iets moois op. Dat
belooft Jezus zijn leerlingen.
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Eerst bidden, dan aan het werk
Richtlijnen: Heeft het wel zin om te bidden? We moeten toch zo goed mogelijk ons best doen: de boeren het land goed bewerken, je best doen op school en volwassenen met verstand en inzet doen wat van hen wordt verwacht? Laat de jongeren
hierop reageren.
Jezus zegt dat wij alleen resultaat hebben (vrucht dragen) als we God en ons werk met elkaar verbinden.
Het begint met Gods liefde. Hij laat ons niet los, maar wil in liefde met ons verbonden blijven. Wat Jezus voor ons deed
is het uitgangspunt van alles dat we doen. Hij verloste ons en gaf ons toekomst. Ons antwoord op Jezus’ liefde is dat wij
liefdevol zorgen voor elkaar en dat we samen blij zijn dat we zoveel van God hebben ontvangen.
Jezus zegt: als jullie zo leven, zal Ik een goed resultaat geven.
Daarom bidden we vandaag of God ons voedsel wil geven. We bidden of Hij ons kracht wil geven voor alles dat we doen,
op ons werk, op school en thuis. En we bidden vooral of we allemaal mogen groeien (beter worden) in het liefhebben van
Hem en elkaar. Dat is ook delen van at Hij geeft.
Extra Bijbelgedeelte: Psalm 67
(God, wees ons genadig en zegen ons, zodat we weten wie U bent en U zullen loven)
Auteur: DW
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Achtergrondinformatie
Bij deze dag
Vandaag is het Biddag. Deze biddag noemt men wel: Biddag voor gewas en arbeid.
Dit heeft alles te maken met bidden en vruchtdragen. Hier komt in het bijzonder naar voren dat bidden en werken onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn. We kennen waarschijnlijk allemaal de Latijnse uitdrukking ‘Ora et labora (Bidt en werk)’. Ook in
die uitdrukking blijkt de onlosmakelijke verbintenis van bidden en werken.
Wanneer wij nu als wijnranken verbonden blijven met de wijnstok Jezus dan zullen ook wij veel vrucht kunnen dragen. Het
is dus belangrijk dat we als wijnranken verbonden blijven met de wijnstok. Ons best daarvoor doen, zouden we bidden
kunnen noemen. De Here God vragen, zowel de Vader als de Zoon erom vragen, dat Hij ervoor wil zorgen dat we sterk
verbonden mogen blijven met Hem en dat erdoor vruchten van ons geloof zichtbaar worden.
Gelet op het Bijbelgedeelte Johannes 15: 9–17 mogen we dan denken aan liefde (elkaar liefhebben, zorg dragen voor
elkaar) en vreugde (elkaar gelukkig maken en blij zijn dat je de Here Jezus kent). De discipelen of apostelen hebben -en
in het verlengde daarvan ook wij- de opdracht gekregen om in de wereld erop uit te gaan. En de genoemde vruchten laten
zien.
In het kader van Biddag mogen we eraan denken om met liefde voor de Heer en je naaste je werk van alle dag te doen en
zeker ook met vreugde. Je mag dan denken aan arbeidsvreugde.
Blij zijn dat je er mag zijn en je werk kunt doen. Laten we erom bidden dat De Heer ook een goede oogst wil geven, zodat
de boeren daaraan vreugde mogen beleven en uit het oogpunt van naastenliefde ze genoeg producten hebben om voor
genoeg eten te zorgen voor heel veel mensen.
Bij het Bijbelgedeelte
De Here Jezus spreekt in dit Bijbelgedeelte over zijn liefde tot zijn discipelen en daarmee ook tot ons. Hij vraagt daarbij om
in zijn liefde te blijven.
Hij zegt: Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Daarmee zegt Hij dat zijn liefde geworteld is in de Vader.
Zo behoort ook onze liefde geworteld te zijn in Jezus Christus. Blijf in die liefde, zegt Hij.
Goddelijke liefde is het levenssap dat via de wijnstok naar de ranken stroomt. Het ontvangen van liefde zorgt ook weer voor
doorgeven van liefde.
Dat doen we door ons aan de geboden te houden. Deze geboden kunnen we samenvatten in: Heb elkaar lief. Dat is ook
het gebod dat Jezus ons geeft.
Hij zegt het zo: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals Ik jullie heb liefgehad.
Dat zorgt op zijn beurt weer voor vreugde bij Jezus. En als het goed is, geeft dat tegelijkertijd ook weer vreugde bij ons.
Belangrijk hierbij is dat we ons door deze Goddelijke, je mag ook zeggen ‘Christelijke’ liefde laten voeden. Dat is door verbonden te blijven met God, met Christus. Dat doen we o.a. door regelmatig te bidden tot de Drie-enige God.
Als dat gebeurt, mogen we geloven dat dit ook zichtbaar wordt in ons liefdevol omgaan met elkaar als christenen, maar het
mag ook zichtbaar worden in onze liefde tot ‘gewoon’ iedereen.
De grootste liefde komt naar voren in iemand, die zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Jezus heeft dit ook daadwerkelijk laten zien in zijn lijden en sterven voor onze zonden.
Hier kunnen we verdrietig van worden, maar tegelijk ook blij en dankbaar. Want hierdoor mogen wij leven, ja, zelfs blijven
leven tot in eeuwigheid.
Zo heeft de Here Jezus zijn discipelen en ook ons uitgekozen als vrienden. En vrienden vertellen eigenlijk alles aan elkaar.
Ze hebben geen geheimen voor elkaar. Ze hebben elkaar ook ontzettend lief. Jezus vertelt zijn discipelen en ons heel veel,
waardoor wij de Here Jezus en de Here God goed leren kennen. De Here Jezus heeft zijn discipelen en ook ons uitgekozen om
door onze woorden en door onze daden heen te laten horen en zien dat we pas echt gelukkig en blij kunnen zijn, wanneer
we de Here Jezus kennen en aannemen als onze grootste vriend. Hij heeft immers zijn leven voor ons gegeven, waardoor
we echt gelukkig worden.
Laten we elke dag opnieuw en zeker op deze Biddag God bidden dat we verbonden mogen blijven met de wijnstok Jezus,
waardoor we veel geloofsvruchten mogen laten zien.
Hopelijk mogen deze geloofsvruchten op hun beurt weer zorgen voor vreugde op het werk en op school. Wanneer wij door
ons gebed verbonden blijven met Jezus mag er hopelijk ook veel liefde daarbij ervaren worden voor elkaar als mensen,
voor de natuur, voor heel Gods schepping.
Vragen
• Wat vind jij ervan, dat je zo midden in de week naar de kerk gaat?
Doen jullie op school ook wat aan de Biddag?
• Wat is nou het belangrijkste van Biddag? Denk aan die uitdrukking ‘Ora et labora’ (Bid en werk)
• Bidden en vruchtdragen is het thema van deze dag. Wat zijn nou de belangrijkste vruchten?
Auteur: DR
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Liederen
Psalm 34
Gezang 78 LvdK
Lied 656
Jezus is 				
Als je bidt, zal Hij je geven
,k Heb Jezus nodig 		
Vader, wij danken U 		
Voor al uw goede gaven, Heer
Vader in de hemel 		

Hemelhoog 348
Hemelhoog 101
Hemelhoog 299
Op Toonhoogte 552
Op Toonhoogte 554
Op Toonhoogte 551

Auteur: PZ
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Bidden
Inleiding
Zorg voor een zakje tuinkers zaadjes om te laten zien
tijdens het verhaal.
Als het lukt ook een bakje met al gegroeide tuinkers.
Na het verhaal kunt u de kinderen tuinkers laten proeven.
Bijbelverhaal
‘Mam, mam!’, roept Jesse als hij thuiskomt van school.
‘Kijk eens wat wij van de juf hebben gekregen? Een zakje
met zaadjes! Die moet ik nu thuis gaan zaaien, mam. Zullen
we gelijk beginnen?’
‘Ho ho’, rustig Jesse! ‘Vertel eerst eens wat de juf heeft
gezegd?’.
Jesse vertelt direct aan mama wat de juf allemaal heeft
gezegd over de zaadjes.
Op school starten de kinderen met het thema lente.
De juf heeft iedereen een zakje met zaadjes gegeven.
Tuinkers heet het. Het is een plantje dat je kan eten. Dat
is spannend. De kinderen mogen gaan ontdekken wat er
gebeurt met de zaadjes als je ze zaait. Wat hebben de
zaadjes nodig? Waar houden de zaadjes van om te groeien? Wat moet je juist niet doen met de zaadjes? Allemaal
vragen waar Jesse achter moet komen.
Jesse ziet er erg naar uit om de zaadjes te gaan zaaien.
Hij houdt namelijk veel van dingen doen in de tuin. Hij
mag vaak zijn vader helpen in de tuin. En hij is ook wel
erg nieuwsgierig naar tuinkers. Daar heeft hij nog nooit
van gehoord.

Als Jesse alles aan mama heeft verteld, zegt mama: ‘Wat
een leuk idee van de juf, Jesse. Zullen we maar direct
beginnen? Vertel maar wat je denkt dat we moeten doen.’
Dat weet Jesse wel. Hij heeft een bakje nodig. In dat
bakje moet aarde. Je strooit de zaadjes over de aarde. Je
geeft de zaadjes ook een beetje water. Dat weet hij, omdat papa ook water geeft aan nieuwe plantjes in de tuin!
‘Heel goed, Jesse, zegt mama’. ‘Waar zetten we het
bakje met zaadjes?’
‘In de koelkast?’.
‘Nee mam, natuurlijk niet’, zegt Jesse. ‘Het bakje met de
zaadjes zetten we in de vensterbank in het licht, in het
zonnetje. Zo kunnen de zaadjes groeien’.
‘Mam’, vraagt Jesse. ‘Hoe komt het dat de zaadjes gaan
groeien? ‘‘
‘Ja Jesse, zegt mama, dat is een prachtig wonder hè?’
‘We zaaien zaadjes in de grond. We geven het water. We
zetten het in de zon. We doen van alles, omdat we mooie
plantjes willen, maar meer kunnen we niet doen. Wij kunnen ze niet laten groeien’.
‘Weet jij wie de zaadjes laat groeien, Jesse?’
Dat weet Jesse wel! ‘De Here God’, zegt Jesse. ‘Inderdaad, heel goed hoor’ zegt mama tegen Jesse.
De Here God houdt zoveel van ons, dat Hij de zaadjes
laat groeien. Is dat niet geweldig? En weet je wat zo mooi
is? De Here God houdt niet alleen van Jesse, maar ook
heel veel van jou!
Hij laat alle zaadjes groeien, maar ook het graan op het
land, de appels en peren aan de bomen. En nog heel
veel meer!
Zo wil de Here God graag voor ons zorgen. Hij zorgt dat
we eten hebben, kunnen spelen en naar school mogen
gaan.
Hij vindt het fijn als wij dingen aan Hem vragen door te
bidden. Wij hebben de Here God nodig met alles wat
we doen. En hij geeft ons precies wat wij nodig hebben.
Daarom mogen we de Here God ook bedanken dat Hij
ons zoveel wil geven. En vandaag mogen wij bidden of
Hij dat wil blijven doen elke dag opnieuw. Of Hij voor ons
wil blijven zorgen. En ons helpt om lief te zijn voor de
mensen om ons heen.
Word jij daar ook helemaal warm en gelukkig van?
Auteur: RS
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Afhankelijk zijn van God
Voorbereiding
Voor de inleiding: per kind twee stukken touw of wol van
1 meter
Voor na de vertelling: een groot kartonnen hart (bv gemaakt van een grote doos) met daaraan voor ieder kind
minimaal één stuk touw van 1 meter
Inleidend spel
Afhankelijkheid betekent volgens Wikipedia: ‘ergens
onlosmakelijk mee verbonden zijn’. We beginnen daarom
met het spel ‘Spinnenweb maken’. In dit spel worden verbindingen met elkaar gemaakt. Geef elk kind twee stukken touw of wol van één meter lang. Eén kind gaat in het
midden staan, dit is de spin. Deze spin heeft geen stukken touw, maar mag aanwijzingen geven om een web te
weven. Welk kind moet waar staan? En met wie wordt hij
verbonden? Wordt het een stevig web of een rommeltje?
En lukt het om iedereen met elkaar te verbinden? Je kunt
het spel, afhankelijk van de beschikbare tijd, meerdere
keren spelen, steeds met een ander kind in het midden.
Vertel na het spelen van het spel dat we vandaag nadenken over hoe wij verbonden zijn met de Here God.
Inleiding
Stel je eens voor: je oma en opa zijn op vakantie. Niet
voor een weekje of voor twee weken. Nee, ze zijn al drie
maanden op reis. Hun reis is prachtig, maar ze missen je
wel en jij mist hen ook. Natuurlijk hebben jullie contact,
want dat wil je als je van elkaar houdt. Af en toe sturen
ze een mooie kaart van een mooi plekje waar ze zijn geweest, maar nog vaker bellen ze. Als je hun stem hoort,
word je blij. Soms videobellen jullie ook met elkaar. Wat
fijn als je elkaar dan ook even echt kunt zien. Op al deze
manieren zijn jullie met elkaar verbonden. En dat is fijn
als je van elkaar houdt, want dan wil je contact hebben
met elkaar en wil je verbonden zijn met elkaar.

Bijbelvertelling
Vandaag is het Biddag. Bidden is verbonden zijn met
God, de Here God wil contact met jou en met wij. Als wij
bidden dan sluiten we onze ogen en vouwen we onze
handen óf we houden elkaars handen vast. We zijn dan
verbonden met elkaar en met de Here God. In de Bijbel
lezen we vandaag iets wat de Here Jezus zegt tegen
zijn vrienden. Hij zegt: ‘Ik hou van jullie, Ik hou van jullie
zoals de Vader van Mij houdt. Ik vertel jullie dit opdat jullie dezelfde vreugde zullen voelen als Ik. Zo zullen jullie
elkaar gelukkig maken en blij zijn dat je Mij kent. Dit is
wat ik van jullie vraag, het is een gebod. Jullie moet van
elkaar houden net zoals Ik ook van jullie hou. Dan kunnen
jullie goed voor elkaar zorgen en kun je samen blij zijn
met alles wat God je geeft. Weet je hoe je kunt zien dat
iemand van je houdt? Die zal alles voor je willen geven,
zelfs zijn leven. Jullie zijn mijn vrienden! Ja, zo noem Ik
jullie: vrienden! Je bent niet iemand die zomaar voor Mij
werkt en die Ik daarom een taak geef. Ik hou van je, want
je bent mijn vriend. Daarom vertel Ik jullie wat mijn Vader
gezegd heeft. Jullie hebben Mij niet uitgekozen, maar Ik
heb jullie uitgekozen om bij Mij te horen. En daarom geef
ik jullie een opdracht. Laat aan iedereen op de wereld
zien hoe je goed voor elkaar kunt zorgen, hoe je met elkaar verbonden kunt zijn. Dat kan alleen maar als je van
elkaar houdt. Daarom zeg Ik het nog een keertje tegen
jullie allemaal: heb elkaar lief!’
Wat zegt de Here Jezus hier belangrijke dingen. Wij weten
dat Jezus gedaan heeft wat Hij hier zegt. Hij heeft ons
gered omdat Hij zoveel van ons houdt. En niet alleen de
Here Jezus houdt van ons, maar ook God zijn Vader. God
laat ons steeds weer zien dat hij van jou en mij houdt. Hij
zorgt namelijk voor ons. Heb je vandaag al eens goed
rondgekeken? Misschien wel toen je op weg was naar
school of naar de kerk? Het gras groeit, de vogels fluiten,
de zon schijnt, de regen valt. Zonder het licht van de
zon en het vocht van de regen zou er op de aarde niets
groeien. Wij kunnen daar niet voor zorgen, maar God wel.
Het onkruid moet worden gewied, daar geeft God ons de
kracht voor. Zonder de Here God konden wij dat allemaal
niet doen. Wij zijn afhankelijk van Hem. En daarom bidden we. En daarom bidden wij speciaal op deze Biddag.
We bidden voor alles dat weer mag gaan groeien en
voor het werk dat moet gebeuren. Maar we bidden ook
of wij veel van elkaar mogen houden, dat we delen met
mensen die minder hebben dan wij en dat we elkaar
willen helpen. Daar moeten wij iedere dag in groeien, net
als plantjes in de tuin mogen groeien. Want de liefde van
God houdt ons vast en houdt ons bij elkaar. Gods liefde
voor ons en onze liefde voor Hem en elkaar levert iets
moois op. De Here Jezus belooft het aan zijn vrienden en
heeft de belangrijke opdracht voor hen en voor ons: heb
elkaar lief!

lees verder op de volgende bladzijde
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Na de vertelling
We spelen het spel ‘Spinnenweb maken’ nog eens. Maar
nu net een beetje anders. Leg het grote kartonnen hart
met alle draden daaraan in het midden en maak met
elkaar een kring er omheen. Ieder kind pakt één of twee
draden vast (afhankelijk van de hoeveelheid draden die
je hebt gemaakt). Met elkaar tillen we nu het hart op.
Door de liefde zijn we allemaal met elkaar verbonden!
Het ‘web’ ziet er nu heel anders uit, dat komt omdat het
uitgangspunt anders is. Net als in het verhaal kun je
hier zien dat als we onlosmakelijk verbonden zijn door
de liefde van de Here God en als wij afhankelijk van
Hem zijn, wij ook met elkaar door liefde verbonden zijn,
onlosmakelijk!
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Gebed
Het is mooi als je vandaag tijdens het gebed met elkaar
verbonden bent door elkaar de hand vast te houden. Bid
met elkaar om liefde. Liefde voor onze ouders, familie,
vrienden, juf en meester, zieken, mensen in nood of
armoede.
Bid met elkaar om verbondenheid. Verbondenheid met
God, met de mensen van wie wij houden, met christenen
op deze wereld.
Bid met elkaar voor alles wat weer gaat groeien en het
werk dat daarvoor gedaan mag worden.
Dank God voor zijn liefde voor ons.
Auteur: JvdM
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Eerst bidden, dan aan het werk
Er zijn twee dagen in het jaar, dat alle kerken zomaar
midden in de week, op woensdag, opengaan. Dat is op
Biddag en op Dankdag. Vandaag is het Biddag. Wat vind
je daar eigenlijk van? Is het niet raar, dat we één dag in
het jaar hebben, speciaal om te bidden…? Bidden, dat
doen we toch elke week in de kerk, elke dag thuis, misschien wel elk uur in gedachten!
En tóch zetten we één dag in het jaar apart om te bidden.
Helemaal voluit noemen we deze dag: ‘Biddag voor gewas en arbeid’. Gewas, dat is alles wat er op het land, in
boomgaarden en groentetuinen groeit. Arbeid, dat is ons
dagelijks werk, thuis, op school of op het werk.
Als je daar over nadenkt, Biddag ‘voor gewas’, voor alles
dat op het land groeit, dan is het niet zo gek dat we die
Biddag vroeg in het voorjaar houden. Er wordt weer van
alles geplant en gezaaid, en we bidden of God dat alles
wil laten groeien, zodat we later in het jaar een goede
oogst hebben.
Een boer of fruitteler weet, dat hij van heel veel dingen
afhankelijk is. Dat er heel veel is, waar hij geen invloed
op heeft. Denk alleen maar aan het weer. Als het hard
gaat vriezen als nét de bloesem aan de appelbomen
bloeit, vriest het allemaal dood en groeien er geen appels aan. Als het heel warm, heel droog of juist heel nat
weer wordt, zijn er weer andere problemen. Begrijpelijk
dus, dat we daarvoor bidden. Alleen God kan het weer
beïnvloeden…
Maar tegelijk weet die boer of die tuinder, dat hij niet
‘alleen maar’ hoeft te bidden en alles komt goed. Hij zal
ook aan het werk moeten. Hij zal er alles aan doen, om
de beste omstandigheden voor zijn gewas te krijgen. Hij
zal de grond bemesten, water geven als dat nodig is, misschien ongedierte bestrijden als dat zijn gewas bedreigt.
Het is allebei nodig, bidden én werken.

‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals Ik jullie
liefheb. Ik heb jullie uitgekozen en de opdracht gegeven,
om vrucht te dragen. Wat je God de Vader in mijn naam
vraagt, zal Hij geven. Ik draag jullie dit op: heb elkaar lief.’
Wat zegt Jezus hier nu? Zegt hij: ‘Werk zo hard je kunt,
doe altijd je uiterste best, dan komt alles goed’? Nee.
Jezus heeft het helemaal niet over hard werken. Hij heeft
het over liefhebben. Over zijn liefde voor jou, en jouw
liefde voor anderen. Hij zegt zelfs, dat het een opdracht,
een gebod is, om elkaar lief te hebben.
Daarmee begint alles. Thuis, op school, op het werk, in
de kerk. Heb elkaar lief. Want, zegt God, Ik heb jullie toch
ook lief? Doe zo ook naar elkaar.
Jezus heeft het ook over vruchtdragen. Ook dat is een
opdracht. Wat bedoelt hij daarmee? Even daarvoor heeft
Jezus met zijn leerlingen gesproken over een druivenplant. De lange uitlopers, de ranken, van een druivenplant kunnen alleen vruchten dragen, als ze verbonden
zijn met de stam. Als je zo’n uitloper losknipt, verdort hij
en gaat dood. Hij draagt dan in elk geval geen vruchten.
Zo moeten wij verbonden blijven met God. Dan zullen we
vruchten dragen. En één van die vruchten is… precies:
liefde. Als je met God verbonden bent, geeft Hij je zijn
liefde, en daardoor ook liefde voor de mensen om je
heen. Een andere vrucht, die Jezus ook noemt in het
stukje dat we net hebben gelezen, is vreugde. Liefde en
vreugde. Klinkt dat niet goed?
Als we liefde en vreugde van God krijgen, hebben we
ook liefde voor elkaar en kunnen we samen blij zijn met
alles wat we van God krijgen. Want dat is niet alleen een
goede oogst. Nee, het gaat om alle goede dingen in ons
leven. Als het lukt op ons werk, goed gaat op school, als
we goede vrienden hebben, gezondheid, wát je ook maar
kunt bedenken: je krijgt het van God.

Nou, tot zo ver kunnen we het wel volgen, toch? Maar
hoe zit het nu met die Biddag, en met andere soorten
van werk? Met jouw schoolwerk, bijvoorbeeld? Of het
kantoorwerk van je vader of moeder? Dat is toch gewoon
een kwestie van je best doen? Het is in elk geval niet
afhankelijk van het weer… Gewoon hard werken, dan
komt het goed.
Is dat zo?
Lees maar eens mee wat er in de Bijbel staat, in Johannes 15. Het is kort voordat de Here Jezus zal lijden en
sterven. Maar voordat dat allemaal zal gebeuren, praat
Hij nog heel veel met zijn leerlingen. Hij leert hun nog zo
veel mogelijk over God de Vader, hoe Hij wil dat wij leven.
Jezus zegt: ‘Ik houd van jullie, zoals God de Vader van
Mij houdt. Blijf in mijn liefde, door je aan mijn geboden te
houden. Dan zul je echte vreugde hebben.’
Hmm, denk je misschien, komen daar die Tien Geboden
weer? Die regels, waar je je tóch nooit aan kan houden?!
Luister dan nog even verder. Want Jezus is nog niet
uitgepraat.

Daarom vieren we vandaag Biddag. We bidden. Natuurlijk
voor het gewas, dat dit jaar weer op het land zal groeien.
Maar ook voor al die andere dingen in ons leven. We bidden om Gods zegen op ons werk, op ons schoolwerk, op
vriendschappen. We bidden om gezondheid en vrede en
vrijheid op de hele aarde. We bidden of onze gewassen
vrucht dragen, maar meer nog: of wij zelf vrucht mogen
dragen. Góds vruchten, zoals liefde en vreugde. Dán kunnen wij, dankzij God, ook een zegen zijn voor de mensen
om ons heen. Door van hen te houden, hen vreugde te
geven, samen vreugde te delen en God te danken. Want
dat is óók wat we op Biddag doen. God danken voor wie
Hij is en wat Hij in ons leven doet en geeft.
Dank God, dat je mag weten dat hij ons bidden hoort!
Dank God, dat je zijn vruchten mag dragen in jouw leven.
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