
Beste lezers, 

Bij de broeders staat de zorg voor de aarde hoog in het vaandel en dat proberen we in de eigen tuin 
in praktijk te brengen met een groep enthousiaste vrijwilligers. We sluiten ons dan ook graag aan bij 

het initiatief van paus Franciscus die deze septembermaand heeft 
aangewezen als een bijzondere periode voor gebed voor de schepping. 
Bidden voor ons gezamenlijk huis, dat in een zorgelijke toestand 
verkeert. Dan denk je al gauw aan een voorbede voor herstel, en dat is 
niet verkeerd. Maar wat als we nu eens met de lofprijzing en 
dankzegging zouden beginnen?  

Loven en danken kent een andere blikrichting dan de voorbede. We 
zeggen dank voor iets wat ons geschonken is, we loven God om wie Hij 
is. Het leven is niet van ons, het is ons hooguit als gave toevertrouwd. 
Wie dat besef laat indalen op de bodem van zijn hart, kan zich niet met 
een goed geweten alles toe-eigenen of zich heer en meester wanen. 
Respect, zorg, dankbaarheid en delen passen daar als grondtoon van 
het bestaan, anders klinken de lof en dankbaarheid als een vals 
muziekstuk en mist ons leven eenheid. 

Abba Arsenius, de opvoeder van de zonen van de keizer te Constantinopel- omstreeks het jaar 383- 
verliet de wereld van glans en overdaad om monnik te worden in de Egyptische woestijn. Hij werd 
een strenge asceet maar met een fijnbesnaard hart. Van hem wordt verteld dat hij bij de oogst van 
alle soorten fruit zei: “breng me ervan”. Dan proefde hij maar één keer van alle soorten een beetje en 
bracht hij dank aan de Heer. 

Die spreuk verdient een aandachtige en meditatieve lezing, want er staat meer dan er staat. 
Allereerst horen we abba Arsenius dank zeggen voor de vruchten van de aarde. Schepper en 
schepping worden daarmee geëerd. Hij kijkt niet neer op de schepping als iets wat veracht moet 
worden. ( Dat is nog wel eens gebeurd in de vroomheid) Integendeel, hij ontvangt al die prachtige 
verscheidenheid als een gave Gods. Hij weet die gave te waarderen en hij erkent dat hij geen heer en 
meester is van de aarde en al wat zij bevat. Het is een cadeau en hij gaat daar mee om als een exquis 
kleinood. Van elk van de vruchten neemt hij één vrucht of een klein beetje om te proeven. Zo om te 
gaan met de vruchten van de aarde getuigt van respect, van goede smaak, letterlijk en figuurlijk. We 
herkennen er ook een zorgzame omgang met de aarde in. Hij graait en grijpt niet, nee, hij weet maat 
te houden en daarmee laat hij aan een ander diens deel. Alle geweld en eigenmachtigheid is hier 
afwezig, het lijkt eerder een dans of een processie met geheven handen. Hier is een zoon van Adam 
die uit het paradijs was verdreven de weg van de innerlijke bekering gegaan, waardoor heel de 
schepping met een gezuiverd oog en een open hand wordt benaderd. 

Abba Arsenius geeft ons een handreiking hoe met de schepping om te gaan. Het verhaal is het 
voorlopig einde van een weg van ascese, van oefening dus om op een nieuwe wijze met het leven 
om te gaan. Misschien staan wij nog aan het begin, maar de weg ligt open en abba Arsenius wenkt 
vanuit de einder. 

Abt Thijs Ketelaars 

 


