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Oogsten 

De oogst is het binnenhalen van landbouw-
producten. Ook het binnengehaalde product zelf 
wordt oogst genoemd. Het woord oogst komt van 
het woord augustus, omdat dit de maand is waarin 
het graan wordt geoogst. Augustus wordt daarom 
ook wel oogstmaand genoemd. 

Vroeger maar ook nu nog zijn er in de oogsttijd 
evenementen en feesten in het hele land, van muziekfestival tot streekproductenmarkt. Er 
zijn vaak demonstraties van authentieke dorsmachines en andere werktuigen, oude 
ambachten en proeverijen van geoogste streekproducten. 

Ook in de volkstuinen is het de tijd van oogsten. 
Vooral de bonen doen het goed dit jaar, hoor ik 
tijdens de Open Kerk (iedere dag tussen 10 en 12 
uur: wees welkom!). Lelystad telt ruim 800 
volkstuinen, verdeeld over verschillende 
volkstuincomplexen. Er zijn 8 
volkstuinverenigingen. (bron: gemeente Lelystad) 

‘Eten uit eigen tuin is gezond, leuk om te doen en 
bespaart geld’, is te lezen op de website van de gemeente Lelystad, ‘én het kost tijd’. Nu 
geloof ik dat zeker, want behalve het spitten, zaaien, schoffelen, onkruid wieden, 
ongedierte aanpakken en oogsten, is het ook een sociale bezigheid om in de volkstuin bezig 
te zijn: er worden nieuwtjes uitgewisseld en lief en leed wordt er gedeeld.  

 
Veelkleurigheid van het leven 
De Joodse traditie kent als dankfeest na de oogst het 
Loofhuttenfeest. Tijdens dit feest wordt de maaltijd met 
familie en vrienden gebruikt in hutten die afgedekt zijn met 
looftakken. Door dit provisorische dak heen kun je de 
sterren aan de hemel zien. Het feest herinnert aan de 
bescherming Gods tijdens de omzwervingen van het volk 
Israël in de woestijn.  
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Alles wat je hebt en wat je bent, heb je bij je. Leven is een bestaan zonder al te grote 
zekerheden, in vertrouwen, op hoop van zegen. 
 
De boekrol die bij het Loofhuttenfeest hoort is Prediker. In dit Bijbelboek wordt het leven 
met een hele rij van uitersten beschreven: baren en sterven, helen en doden, opbouwen en 
afbreken, huilen en lachen, rouwen en dansen, liefhebben en haten. In al deze woorden zie 
je de veelkleurigheid en grilligheid van het leven. Veel mensen vinden troost in de woorden 
van uit Prediker. Hij zet mijmerend de levensgebeurtenissen op een rijtje en komt tot de 
conclusie: alles is mooi – op zijn tijd (https:/inspiratie/herfst-tijd-van-loslaten-en-oogsten). 

 
De tijd van oogsten is een tijd dat we mogen ontvangen. Dat kan je doen verwonderen over 
de kracht en de pracht van de natuur. Stil maken. Of juist doen jubelen. Dankbaar. Met 
eerbied en vreugde voor de Bron die leven geeft.  
 
 
Overdenking 
Neigt uw oor en komt tot Mij;  
hoort, opdat uw ziel leve (Jesaja 55:3a)  
 
Bezield leven. Dat mijn leven een ziel heeft,  
een bron. Iets waar ik uit en voor kan leven.  
Mijn ziel is mijn allereigenste zelf,  
mijn allerdiepste ik.  
Toch heb ik mijn ziel niet van mijzelf.  
Maar van God. God gaf mij mijn ziel.  
Hij geeft er ook inhoud aan. Dat ik niet zomaar leef,  
voor mezelf, voor wat ik leuk vind. Maar dat ik,  
op mijn allereigenste wijze, leef voor Hem  
en voor Zijn doel met mij.  
Daarvoor is nodig, dat ik dicht bij Hem blijf.  
Dat ik steeds opnieuw naar Hem toe ga.  
Luister naar Zijn stem. Hoor naar Zijn woord.  
Daar mijn leven op afstem.  
Dan begint het. Dan zal mijn ziel leven.  
Dan leeft God door mij heen.  
Dan ontvang ik – hoe mijn leven ook gaat –  
een bezield leven.  
Hilde Graafland 

 
 
  
 
 
 
 

Vrede en alle goeds, Marjolen Veerbeek 

UITNODIGING 
 

voor iedereen van 75 en ouder: 
 

Op 27 september is er een 
feestelijke dag in de 

Ontmoetingskerk 
 

Koffie, lunch, cabaret,  
ontmoeting en gezelligheid 

 
Van 10.15 tot 16.00 uur 
(of een deel van de dag) 

 
Kom ook !!! 

 
Aanmelden 

bij Janny Truin: 06-38348685 of 
Jantine van Mourik: 0320-212343 


