
Talententuin                                      Lobith 24 september 2022 

 

Wat doen we toch met dat stukje grond naast de kerk? Met oudjaar worden daar de 

oliebollen gebakken. Inmiddels een succesvolle traditie. Maar verder eigenlijk niks. 

Dat kan anders: we kunnen bouwen, we kunnen verbouwen. Het werd het laatste: 

gewassen wel te verstaan. En zo begon het. 

Zo nadenkend over de opening van vandaag, schoten mij de begin woorden van de 

bijbel te binnen:  

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. En 

God schiep alles wat de aarde zou gaan bewonen: plant/boom/dier en uiteindelijk 

de mens. De mens kreeg een duidelijke opdracht: bewerk de aarde, onderhoud haar 

en ook: geniet ervan! 

Maar ja bewerken van de aarde, daar heb je toch wel groene vingers voor nodig. 

Maar je hebt ook mensen nodig die een ontwerp kunnen tekenen, mensen die het 

plan zien zitten en anderen kunnen enthousiasmeren, mensen die een financieel 

plaatje kunnen maken, mensen die willen delen: geld en goederen, mensen die een 

hek kunnen plaatsen, blokhut kunnen bouwen, tuinbank, bestrating, beplanting, 

onderhoud. En deze zomer, de tuin was net in wording: Watergevers, heel veel 

water!!!  

U ziet hoe het stukje grond er nu uit ziet. Wat een talenten zijn hier aan het werk 

geweest en werken er nog steeds in en aan. We lezen het in de bijbel God geeft ons 

ieder eigen talenten, je hebt ze in je. Soms heb je een zetje nodig om ze optimaal te 

gebruiken. En dat is nu ook het mooie van deze talententuin: ieder doet wat hij of 

zij kan, goed in is, of wil leren. Of je nu wel of niet lid bent van de kerk. Samen 

maken we er wat moois van. De betrokkenheid, misschien ook wel de bekendheid 

tussen kerk en dorp wordt zo vergroot.  

En dat bankje: dat is een heel belangrijk onderdeel: uitnodigend voor 

rustmomenten, overpeinsmomenten maar ook voor mooie gesprekken. Of een 

boek of gedicht lezen, zoals deze bijvoorbeeld van Toon Hermans: Ik ben in de 

tuin: 

 

Ik ben in de tuin 

zeg maar als er gebeld wordt, 

dat ik er niet ben. 

Ik ben in de tuin 

En als ik in de tuin ben, ben ik niet te spreken 

Want dan spreek ik met de tuin 

En ik kan maar met één ding tegelijk spreken. 



Nee ik spreek niet met de vogels, ik ben geen Franciscus 

Ik ben maar een gewoon mannetje 

Dat veel van de tuin houdt 

En dat wil ik af en toe even zeggen 

Tegen de tuin 

(Toon Hermans) 

 

Ik hoop dat velen de gedachtegang van Toon Hermans kunnen beamen als ze deze 

talententuin zien! 

We zeggen weleens Gods zegen voor huis en haard, vandaag zeg ik: 

Gods zegen voor buurt en tuin. 

                                                                                                 Ds. Elise Wijnands 

 

 

 

 

 

 

 

 


