Dagthema: Mijn Goddelijke tuin
Overweging 25 juli – Diana Vernooij
“… seizoenen van je eigen tuin? Volg je wat er gebeurt met je planten? Kun je echt kijken naar hoe de natuur
zich ontwikkelt, van de ontluikende lente tot de bloeiende…”
Eerste lezing uit Genesis
Tweede lezing uit Hooglied
Openingstekst
Jonge Sla – Rutger Kopland
Alles kan ik verdragen,
het verdorren van bonen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen, kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.
Maar jonge sla in september,
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes, nee.
Lied Boom jij bent geleefd
Boom je stam was koud en bloot
in de winter leek je dood.
Komt de zomer vuur en vlam
bloeien rozen aan je stam.
Mens wat ben je dood en koud
als je niet van mensen houdt.
Zonder liefde vlam en vuur
is je leven kort van duur.
Zonder lachen licht en lied
zonder liefde gaat het niet.
Mensen leef toch en godweet
vind je liefde bij de vleet.

Huub Oosterhuis

Welkom en inleiding
Goedemorgen lieve mensen, hier in de Duif en thuis, met elkaar verbonden. Hartelijk welkom bij deze
viering over Mijn Goddelijke Tuin, in de zomerserie Vindplaatsen van vrijheid. Fijn dat jullie er zijn, fijn om
weer samen te luisteren, bidden zingen.
Ik heb een volkstuin in Amsterdam-Noord, een verblijfstuin met bloemen en planten en een huisje. De bos
bloemen op de tafel is afkomstig uit mijn tuin, gisteren geplukt. Mijn tuin is een tamelijk wilde tuin. Een
deel is redelijk ingeperkt met enigszins geordende plantengroepen en een breed slingerend graspad. De
andere delen zijn wilder, daar komt van alles op tussen de vaste planten. Er is een sloot die mijn hele tuin
omsluit met waterplanten.
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En het achterste deel van mijn tuin noem ik graag met overdrijving ‘het bos’ – tussen de nog niet allemaal
weggehaalde coniferen en krulhazelaar groeien er wilde bloemen en wat grote struiken, een hortensia,
een viburnum en een vlinderstruik. Daar trek ik alleen de echte woekeraars er uit.
Dit is mijn goddelijke tuin, waar ik dus met mijn voeten in de modder sta, waar ik snoei en zweet en maai,
waar ik de vogels zie en de vlinders en de bijen, en waar ik op mijn plaatsje in al dat moois verblijf en blij
ben.
Ik lees graag over tuinen, en dan niet over het kweken van planten en bloemen, nee. Ik lees graag over
mensen die van hun tuin houden, die ermee leven, die er dichtbij blijven en vertellen vanuit hun beleving
van de tuin.
Zo lees ik een dik boek van de tuinvrouw van zenklooster Tassajara in San Fransisco, over hoe ze
samenwerken en hun groenten verbouwen. Ze schrijft over waterlopen, grondsoorten, over hoe de aarde
levend te houden, over onkruid als teken van wat de grond ontbeert, over beestjes en hoe zonder gif of
kunstmest en zonder rationele productiemethoden een groetentuin optimaal te krijgen.
Wist je bijvoorbeeld dat ‘de 3 zusters’ gezamenlijk gezaaid elkaar steunen meer oogst opleveren dan
afzonderlijk in bedjes? Het gaat om mais, bonen en pompoen. Wat een van de 3 zusters aan de bodem
afgeeft is voor de ander voedsel. Bovendien bedekt pompoen de bodem en beschermt de aarde tegen
uitdrogen, terwijl de mais de bonen steun geeft om omhoog te klimmen. Wist ik niet, het is een oude
techniek van de Irokezen, de etnische volkeren van Amerika.
Tuinen, ik kan er eindeloos over lezen, praten, naar kijken en altijd weer naar verlangen. En ik ben niet de
enige.
We hebben het vandaag over tuinen en de natuur, over onze beleving ervan. We gaan vandaag luisteren
naar muziek over de natuur. Waar de teksten in het Engels zijn heb ik ze voor u vertaald, ze staan in het
boekje. We kijken naar een filmpje over de vrede vinden in de natuur en we bidden om verbinding en éénzijn.
Yvonne en ik wensen ons allen een inspirerende viering.
Gebed om inzicht
Geest van God,
verzacht onze kritische ogen,
opdat wij zien in warmte en medeogen.
Open onze verstopte oren,
opdat wij de taal leren verstaan die ons onbekend is.
Leer ons verstand om wijs te zijn,
wij bidden jou om zachtmoedigheid en kracht.
Lied - In Christ Alone – David Wesley / Stuart Townend
In Christus alleen wordt mijn hoop gevonden,
Hij is mijn licht, mijn kracht, mijn lied
Deze hoeksteen, deze solide basis
Sterk door de hevigste droogte en storm.
Welke hoogten van liefde, welke diepten van vrede
Wanneer angsten worden gestild, wanneer streven ophoudt
Mijn Trooster, mijn Alles in Alles/
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Hier sta ik in de liefde van Christus.
In Christus alleen!
- die vlees aannam,
Volheid van God in ‘n hulpeloze baby.
Dit geschenk van liefde en gerechtigheid,
Geminacht door degenen die Hij kwam redden
Tot aan dat kruis toen Jezus stierf,
De toorn van God was bevredigd
Want elke zonde werd op Hem gelegd
Hier in de dood van Christus leef ik.
Daar in de grond lag Zijn lichaam,
Licht van de wereld door duisternis verslagen:
uitbarstend in glorieuze dag
Uit het graf stond Hij weer op
En zoals Hij staat in de overwinning
De vloek van de zonde heeft zijn greep op mij verloren,
Want ik ben van hem en hij is van mij
Gekocht met het kostbare bloed van Christus
Geen schuld in het leven, geen angst in de dood,
Dit is de kracht van Christus in mij
Van de eerste levensschreeuw tot de laatste ademtocht,
Jezus bepaalt mijn lot
Geen macht van de hel, geen schema van de mens,
Kan me ooit uit Zijn hand rukken
Tot Hij terugkomt of me naar huis roept
Hier in de kracht van Christus zal ik staan.
Eerste lezing Genesis 2:8-17
God, de Eeuwige, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had
gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke
vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.
Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. Een
daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. (Het goud van
dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx.) De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om
heel Nubië heen. De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de
Eufraat. God, de Eeuwige, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.
Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de
kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zal je onherroepelijk sterven.

Tweede lezing Hooglied 2: 11-13
Kijk, de winter is voorbij,
voorbij zijn de regens, weggegaan.
De bloemen zijn verschenen op het veld,
nu breekt de zangtijd aan,
het koeren van de duif klinkt op het land.
De vijgenboom is al vol vruchten,
de wijnstok rankt en geurt.
Sta op vriendin,
mooi meisje, kom!
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Lied Morning has broken – Youssef Islam / Cat Stevens
De ochtend is begonnen als de eerste ochtend,
De merel heeft gesproken als de eerste vogel,
Loof het zingen, loof de ochtend,
Loof dat wat als nieuw uit de aarde springt.
Zoet is de regen, zonlicht van de hemel,
Zoals de eerste dauw op het eerste gras,
Prijs de zoetheid van de natte tuin,
Ontsproten waar Zijn voeten langs komen.
Het zonlicht is mijn, de ochtend is mijn,
Geboren uit het hetzelfde licht als de tuin van Eden,
Loof met opgetogenheid, prijs elke ochtend,
Gods heeft een nieuwe dag geschapen.
De ochtend is begonnen als de eerste ochtend,
De merel heeft gesproken als de eerste vogel,
Loof het zingen, loof de ochtend,
Loof dat wat als nieuw uit de aarde springt.
Overweging
Wij, stadse mensen, denken bij natuur al snel aan mooie tuinen, prachtige uitzichten, fijne sfeer, geur,
zachtheid, de elegantie van een vlinder – genieten. Natuur geeft ons rust, ontspant onze drukke
gedachten, brengt ons thuis.
Voor sommige mensen is een eigen tuin vooral iets om naar te kijken, niet om in te werken. Je zet er je
planten in – maar de slakken, het onkruid, het wekelijkse maaien van het gras, daar houden veel mensen
niet van. Daarom kiezen we voor een betegelde tuin met wat potten met gemixte planten – zo te koop in
een tuincentrum. Lekker makkelijk.
Maar ken je de seizoenen van je eigen tuin? Volg je wat er gebeurt met je planten? Kun je echt kijken naar
hoe de natuur zich ontwikkelt, van de ontluikende lente tot de bloeiende zomer, de afnemende herfst en
de dorre winter. Een bloem echt zien ontvouwen – heb je ervaren hoe dat is?
In de lente is mijn tuin schitterend, ik geniet van alle bloemen die opkomen, de stekjes die groot worden.
Ik geniet van de vogels en de vlinders, de eenden die langs komen lopen,
in de zomer woekert het, en moet ik het snoeien, in de herfst zijn er de laatbloeiers. Het lijkt mijn leven
wel.
Toon mij uw tuin en ik zeg u wie u bent.
Het kijken doe je eigenlijk naar de buitenkant van de tuin, het toonbare deel. Je kunt kijken naar je tuin
en bekritiseren – en ik doe het vaak: dit is niet goed, dat moet anders, dat daar moet ik in de herfst
verplaatsen. Ik probeer niet een ideaalbeeld te maken of te vergelijken met andere tuinen. En meestal
observeer ik alleen maar: “Hé, waar is de Zonnehoed gebleven dit jaar – ze is niet opgekomen.” “Wat
woekert daar nu, die ken ik niet.” De naaktslakken zijn dit jaar ontelbaar – en de schade is groot. Al mijn
pompoenstekjes en de lupines zijn opgegeten.
Eén ding heb ik geleerd, niet te veel lijstjes maken van wat moet. Er moet namelijk altijd heel véél in een
tuin, je wordt er wanhopig van als je alles op orde wilt hebben. Wat ik doe is door de tuin te lopen en te
doen wat de planten me toeroepen, wat mijn hart me ingeeft en waar mijn lijf zin in heeft. Wat wil gedaan
worden: het onkruid trekken of wat rommelen, kracht inzetten: baggeren, de heggen snoeien, met de
bosmaaier de slootkanten doen? Het dient zich wel aan, en duurt het wat langer voor het gras gemaaid is –
dan is dat maar zo. In de tuin werken betekent concentratie, al mijn gedachten komen tot stilstand.
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In mijn goddelijke tuin wordt van me gevraagd te leven vanuit mijn tuin, contact te maken met de levende
aarde, met wat mijn hand te doen vindt.
God schiep de mens en het verhaal gaat dat hij de mens in de tuin van Eden plaatst. Daar ontspringt uit één
rivier vier rivieren. Twee rivieren, de Eufraat, Tigris kennen we. Ze vloeien door het huidige Syrië en Irak,
naar de Perzische Golf. Zij vormen samen het gebied dat “de vruchtbare sikkel” wordt genoemd, de plaats
op aarde waar de allereerste landbouw is gevonden, de bakermat van onze mensheid. De twee andere
rivieren die genoemd worden zijn de Gichon, wat waarschijnlijk de Nijl is, en de Pison – wat de Ganges zou
zijn. Oftewel: alle vruchtbare grond van de hele wereld ontspringt in de tuin van Eden, dit goddelijke oord.
Álles is te vinden in de tuin van Eden.
God brengt de mens naar de tuin, het Hof van Eden, speciaal voor de mens aangelegd. Die tuin is onze
oergrond, de tuin van schoonheid en levenskracht, onze goddelijke oorsprong. Van alle bomen mag
gegeten worden maar God geeft de mens de keus. Hij plaatst de boom van goed en kwaad in de tuin – daar
moet de mens vanaf blijven om één te blijven met de natuur. Maar God, die de mens gesplitst heeft in man
en vrouw, brengt dualiteit in het leven, de spanning tussen man en vrouw en ook tussen goed en kwaad –
en dat leidt onherroepelijk tot nieuwsgierigheid. En ja, natuurlijk eten de mensen van de boom van goed
en kwaad – ze kiezen voor bewustzijn, ze willen weten wat goed is en kwaad. En dat heeft gevolgen: de
mensen verliezen hun onschuld. Ze zijn niet meer gelijk aan de dieren, niet meer één met de natuur. Zij
betalen voor hun bewustzijn met de verdrijving uit dat oord van onbewuste schoonheid. Ze moeten weer
helemaal opnieuw leren één te worden met de natuur, en nu als bewust mens.
Het gaat dus eigenlijk niet om de schoonheid van de tuin of het genieten. Het gaat om het zíjn met de tuin,
het gaat erom dat wij leren één te worden met de natuur – terug naar de oorspronkelijke staat van dat
goddelijk oord van schoonheid en levenskracht – maar nú met bewustzijn.
Als mijn hoofd vol vergaderen en regelen zit en ik aan het eind van de werkdag ga wandelen, dan voel ik
me de vrouw in die cartoon met een wolk voor het hoofd. Na een tijdje lopen begint de wolk op te lossen,
begin ik om me heen te kijken, begin ik de vogels te horen en het ruisen van de bomen. De natuur brengt
me thuis bij mijn lijf, mijn gewaarwordingen en mijn gevoelens.
Wat gebeurt er met ons in de natuur, in de wilde tuin als je kijkt, ruikt en voelt en met je blote handen in
de aarde woelt, als je de vochtigheid, de rulheid ervaart?
Wat gebeurt er met de mensen die werken in de natuur?
Je werkt met elkaar en in dit samenwerken voegt ieder zich – met elkaar ben je onderdeel van het werk,
onderdeel van de natuur. In de ochtend is het koud, in de middag warm en in de avond is het weer koud.
Van uitgerust ’s morgens word je lijf moe gedurende de dag. Je hoofd is leeg, je werkt samen op, het geeft
voldoening.
Na een dag vol zware fysieke arbeid ontspan je in de buitenlucht, bij het kampvuur of in de hangmat. Het
gefilterde zonlicht zie je door de bomen, je hoort het ruisen van de wind. Je laat je huid strelen door de
wind. Je denkt niet, er zijn dingen om te voelen, er komen ingevingen – het leven is een flow.
Je ervaart vrijheid, juist omdat je je voegt in het ritme van de verbinding – er wordt geen denkwerk van je
gevraagd, geen beslissingen, geen ego, alleen dat je aanvoelt en dat je je voegt.
Je raakt ontroerd door het uitgestrekte landschap vol warmte en mysterie, je wordt zacht van binnen.
Vrijheid vind je in de grootsheid van de natuur, je weet met heel je lijf: je bent deel van dit mysterie. Het is
genoeg er te zijn, je hoeft niets te doen, er hoeft niets af, je bent één.
Het is die staat van zijn, de vrede van de natuur, die je vol aandacht en bewustzijn terugbrengt in het Hof
van Eden:
“Voor even verblijf ik
in de genade van de wereld en ben vrij.”
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Pianomuziek van Irina Ursu - Antonova
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God,
de kracht die de wereld tot leven roept
en die vraagt om ons antwoord.
Ik geloof in Jezus, in wie ik de mens herken
zoals God ons heeft bedoeld.
Ik geloof in een gemeenschap die,
toegerust met de kracht van de geest,
vrijheid geeft aan mensen.
En ik weet dat God dichtbij is
en dat zij naar ons glimlacht.

Het hart van de viering – delen met elkaar
Gebed
Intenties uit het groene boek
Delen gebeden in de kerk en thuis
De vrede van de wilde dingen – Wendell Berry
Als wanhoop over de wereld in mij groeit
en ik ontwaak in de nacht
bij het minste geluid,
uit angst voor wat mijn leven
of dat van mijn kinderen zal zijn,
sta ik op en leg me neer
waar de woerd rust
in zijn schoonheid op het water
en de zilverreiger voert.
Ik daal neer in de vrede van de wilde dingen,
die hun leven niet belasten
door op rouw vooruit te lopen.
Ik kom in de aanwezigheid
van de stille wateren
en ik voel de dagblinde sterren boven me,
die wachten met hun stralen.
Voor even verblijf ik
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in de genade van de wereld
en ben vrij.
Gebed om liefdevolle vriendelijkheid
Mogen wij vrij zijn te midden van vijandigheid en haat
Mogen wij vrij zijn te midden van geestelijk lijden
Mogen wij vrij zijn te midden van lichamelijk lijden
Mogen wij zorgen voor onszelf in vreugde en vrede
Mogen alle mensen, ook degenen waar wij moeite mee hebben
vrij zijn te midden van vijandigheid en haat
Mogen allen vrij zijn te midden van geestelijk lijden
Mogen allen vrij zijn te midden van lichamelijk lijden
Mogen allen en dus ook degenen waar wij moeite mee hebben zorgen voor zichzelf in vreugde en vred

Slotlied
Mens op aarde
H. Oosterhuis / T. Löwenthal
Dat ik aarde zou bewonen
niet op vleugels als een arend,
niet in schemer als een nachtuil,
niet kortstondig als een bloem,
niet op vinnen onder water,
niet gejaagd en niet de jager,
niet op hoeven, niet met klauwen,
maar op voeten twee.
Om de verte te belopen,
om de horizon te halen
en wat handen die wat kunnen:
kappen, ruimen, zaaien, oogsten;
met een neus vol levensadem,
met een buik vol van begeren,
met een hoofd niet in de wolken,
wel geheven naar de zon
om te overzien die aarde,
haar te hoeden als een kudde,
haar te dienen als een akker
en te noemen bij haar naam.
Dat ik ben, niet meer of minder,
dan een mens, een kind van mensen,
één van velen, één met allen,
groot en nietig, weerloos vrij
om te zijn elkaar tot zegen,
om te gaan een weg van dagen,
liefdesweg, die ooit zal leiden
naar een menselijk bestaan.
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Zegenbede
Lieve mensen, hier aan het einde van de viering wens ik jullie allemaal veel genoegen in de goddelijke
tuinen van je leven. En voor wij om de zegenbede vragen lees ik jullie nog een laatste superklein gedichtje
voor van Judith Herzberg:
Als je goed naar sperzieboontjes kijkt, zie je iets
dat op dolfijnensnuitjes lijkt.
Mogen wij allen onze ogen openen en kijken
naar de sperziebonen en de wilde natuur,
en krijgen wij daarbij de zegen van de Krachtige en Tedere
vandaag, morgen en alle dagen van ons leven,
Moge zij ons zachtheid schenken,
En het lef om in de modder van het leven te wortelen,
ons te verbinden met anderen
en te ontvangen wie die mens echt is.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat ons verbindt,
zo kwetsbaar als het is.
Moge ons diepste wezen,
God in ons leven,
ons daarbij altijd zeer nabij zijn.
Amen

Collecte
In de Duif dragen veel mensen bij door een periodieke bankafschrijving. Je kunt ook een bijdrage in de
collecteschaal doen of een gift overmaken op ons bankrekeningnummer NL20 RABO 0173 6297 92. Daarmee
kunnen we de kosten betalen die we als gemeenschap moeten maken zoals de huurkosten van de kerk. Je
bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Met de volgende link kun je direct je bijdrage overmaken:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw
Hartelijk dank !!!
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