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716 ‘Zaaien, maaien, oogsten’

V

ertrouwd raken met het nieuwe liedboek

‘Zaaien, maaien, oogsten’ - LB 716
‘Gezegend zijt Gij, Heer onze God, Koning van de wereld, die het brood uit de aarde doet voortkomen’. Zo luidt
het gebed dat in de joodse traditie sinds eeuwen bij de maaltijd wordt gebeden, ‘Gezegend bent u, HEER onze
God, Koning van het heelal, die het brood van de aarde doet groeien.’
Is dat een ander gebed dan ‘Heer, zegen dit eten, amen’? Ja, er is verschil, al zal de intentie misschien gelijk zijn. In
het bekende kindergebedje is ‘dit eten’ een losstaand verschijnsel, het is om zo te zeggen zomaar op tafel
verschenen. In het joodse zegengebed is er een duidelijk verband met de herkomst van het voedsel: de Heer
onze God, de Koning van de wereld, doet ‘het brood’ uit de aarde voortkomen. Melk komt niet uit de fabriek, het
komt van de koe. En het komt alleen en uitsluitend van de koe omdat de koning van heelal het zo geschapen
heeft en het zo in stand houdt. Hij is de bron. Brood haal je weliswaar bij de bakker en het meel komt inderdaad
van de maalderij maar het broodnodige graan komt van de akker en het groeide daar alleen omdat de Schepper
dat mogelijk maakt.
Deze gedachten klinken door in het Lied van de Maand november. Het is een kinderlied bij de oogst. Een lied dus
voor dankdag. Maar net zo goed een lied om bij de dagelijkse maaltijd te zingen. De woorden van de eerste regel
roepen het beeld van de landbouwcyclus op: ‘Zaaien, maaien, oogsten’. De drie andere regels zoomen in op dat
wat daarachter ligt: de Allerhoogste, zijn zorg, zijn zegen. En dus, zegt couplet 3, dus zullen we delen. Geen dank
met alleen maar woorden, maar danken door te doen. Het is een lied over 3xD: danken is doen is delen. En over
3xZ: God zorg is zijn zegen en dat leidt tot zingen.
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Bovenstaande tekst mag (met bronvermelding) overgenomen worden in het eigen kerkblad of op het
liturgieblad, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
In EREdienst van september 2014 is een uitgebreide toelichting bij dit lied verschenen. Zie de
bovenstaande links.
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