
Ik zie de zee. 
de zee ziet mij 
dag zee 
Hoe gaat het? 
ik eb, zegt de zee 
wat heb je?, zeg ik  
ik heb eb. 
doet dat zeer? 
nee, zegt de zee 
een zee heeft geen zeer. 
 
Lieve mensen van de Eeuwige, 
 
Wat natuur kan geven  
Dit gedicht is van Frank Eerhart en staat op een poster die ik van een vriendin heb gekregen 
in een lastige tijd van mijn leven. Het waren voor mij woorden van troost en bemoediging. De 
woorden kregen nog meer betekenis voor mij aan het wad op Vlieland. Daar beleefde ik een 
intense verstilling… liggend in de duinen kijkend over het wad… de zilte geur, genieten van 
de prachtige kleuren van de zee en de lucht… met de melodie van de ruisende wind door het 
helmgras gecombineerd met vogelgeluiden… heerlijk! En wat rustgevend…  
Ik keek naar de zee en de zee had eb… ebde weg en nam mijn onrust mee. Wat kan natuur 
veel doen…  
Kent u dat? Wanneer het leven niet meevalt, verschillende omstandigheden kunnen daar de 
oorzaak van zijn, kan er zo’n somberheid over je vallen! Soms gebeurt dat ook zonder een 
aanwijsbare oorzaak of reden. Dan kan het zijn - als je ’s morgens wakker wordt – je het 
liefst je deken weer snel over je hoofd zou willen trekken om de dag niet onder ogen te zien. 
Wanneer je dan toch maar je bed uit komt en er op uit gaat, bijvoorbeeld de bossen in of 
naar zee, dat het leven weer wat lichter wordt. De weidsheid van de zee kan ruimte geven, 
de beweging van de golven kan helpen om problemen, je gevoel of je tranen mee te nemen 
in de golven van de zee en er wat verlichting door teruggeven.  
De verwondering van de natuur kan het leven weer even doen oplichten. Vooral in het 
voorjaar als de natuur zich weer ontpopt… als je de katjes weer aan de bomen ziet komen 
en bloembollen ons weer het nieuwe leven tonen. Wanneer er weer nieuwe bladeren aan de 
bomen komen wordt ons een prachtig kleurenpallet getoond die we zelf niet kunnen 
verzinnen. De magnolia die opnieuw weer haar prachtige, immense kelken tot bloei brengt… 
Dit is zo maar een kleine greep uit de rijkdom van de natuur waar wij ons over mogen 
verwonderen. Als alles dood en dor lijkt te zijn mogen wij toch weer nieuw leven zien.  
Een prachtig gegeven die mij steeds weer Gods nabijheid toont. Het is fijn als je even 
opgetild wordt maar het leven valt soms niet mee. 
 
Kom naar Mij…   
Wij lazen net: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik 
jullie rust geven.’ Rust dat is wat God ons wil geven. En omdat ieder mens uniek is zal ieder 
het op een andere manier krijgen en ervaren. Deze hartelijke uitnodiging van Jezus wil 
Mattëus overbrengen… omdat God ons ruimte, liefde, rust en nabijheid wil geven.  
De passie die ik bij Mattëus proef komt volgens mij mede door zijn inzicht van de waarde van 
het oude testament. Het Oude Testament is belangrijk voor hem omdat hij ziet gebeuren wat 
ons toen al werd aangezegd. Zo ziet hij ook dat de Thora, de wet, geen regels oplegt, wat 
vaak wordt gedacht, maar juist dat er vrijheid en ruimte is. Dus geen zware last, maar 
bemoediging en liefde. De liefde die Mattëus ervaart in Jezus.  
In het oude testament wordt al verteld wat er komen gaat, dat er iets moois te wachten staat. 
Dat heeft Mattëus ervaren in de komst van Jezus. 
Zo is Zacharia een voorloper op het evangelie. Zacharia een profeet van hoop… we lazen 
het net: ‘er is een koning in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege, een vredestichter 
zal komen.’ Een hoopvol visioen. Zacharia geeft ons het messiaanse perspectief. In Jezus is 



een oudtestamentische profetie zichtbaar geworden. De messiaanse hoop in het oude 
testament is in vervulling is gegaan. Wij mogen vrede, vrijheid en rust verwachten!  
Dit is wat hij wil overbrengen, deze hoop wil Mattëus ons geven, ook in moeilijke 
omstandigheden.  
 
Juk  
De woorden van Jezus: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, 
dan zal ik jullie rust geven’, zijn ter bemoediging! Klinken als een belofte van verlichting 
wanneer het leven zwaar is. Daaropvolgend zegt Hij; ‘Neem mijn juk op je en leer van mij, 
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want 
mijn juk is zacht en mijn last is licht. 
Een juk opnemen, die woorden kunnen zwaar overkomen. Net nog leek er verlichting beloofd 
te worden en nu komt er nog wat bij, lijkt het wel. Soms ben je al onder lasten vermoeid en 
dan ook nog een juk opnemen. Als alles je al teveel is, eigenlijk helemaal niets meer op kunt 
pakken, dan kunnen deze woorden zwaar vallen en makkelijk negatief geïnterpreteerd 
worden.  
Bij de christelijke meditatie in onze kerk hebben wij dit bijbelgedeelte een keer gebruikt. 
Iemand deelde met ons haar ervaring en zij voelde het ook als een extra last die in haar 
moeilijke leven er nog eens extra erbij komt. Maar weer een ander ervoer juist dat zij haar 
last bij Jezus mag brengen. Bij haar viel er juist een last van haar af. Het bracht haar 
bemoediging en rust. Zij mocht haar zorgen bij Jezus brengen.  
Ik moet eerlijk zeggen dat het mij in eerste instantie ook zwaar overkwam. Het woord juk 
wordt ook vaak negatief gebruikt, zoals gebukt gaan onder het juk van de macht. Israëlieten 
hebben dit gekend toen zij gebukt gingen onder het juk van de Egyptenaren. In 1940-1945 
ging ons land gebukt onder het Duitse juk.  
 
Beeld van een juk 
Een juk, u weet wel een houten balk met een pasvorm die zorgt dat aan twee kanten de last 
gedragen kan worden, roept bij mij ook het beeld op van een zware last die op onze 
schouders wordt gelegd. Maar toen ik op zoek ging naar afbeeldingen van een juk viel mij op 
dat de personen die een juk op de schouders hadden niet de indruk gaven gebukt te gaan 
onder de last die zij op hun schouders hadden. Sterker nog, het leek eigenlijk best te dragen.  
Wat mij ook nog opviel bij onderzoek doen van het woord juk, dat het de betekenis is van het 
woord yoga. Het refereert aan het evenwicht wat aanwezig is bij een juk. Zo leert yoga de 
geest het gevoel van het lichaam te beheersen, om daarmee de vereniging met God te 
bereiken. Yoga brengt de geest in balans, net als het juk de last in balans brengt.  
In de bijbel is het woord juk over het algemeen een beeldspraak in positieve zin. Zo ook in 
het bijbelgedeelte van vandaag. Matëus wil kenbaar maken dat God niet wil dat wij ons laten 
vermoeien door nutteloze lasten. Dat ook de Thora, de wet er niet is om gebukt onder te 
gaan maar dat hij er vooral is om mensen vrij te maken, de relatie met de Vader te 
versterken en mensen bij elkaar brengen. Het gaat hier vooral om te laten zien dat Gods 
liefde geen grenzen kent en dat hij nabij wil zijn, juist voor wie, en waar het nodig is.  
Zo wil Mattëus ons bemoedigen. Mattëus wil laten weten dat God de last die vaak op onze 
schouders wordt gelegd, of die wij zelf op onze schouders leggen juist wil wegnemen.  
Wie het juk van God op zich neemt, het juk van de wereldmacht en van de aardse zorgen 
afwerpt vindt rust. 
 
Wat wil Jezus ons zeggen? 
Met het juk van Jezus opnemen bedoelt Mattëus, Jezus volgen en van hem leren. Het gaat 
hem om de levenshouding van Jezus, hiermee bedoelt hij geen slapheid, maar een weg 
gaan zoals Jezus het deed. In vertrouwen dat God nooit loslaat, hoe zwaar of moeilijk het 
soms ook is. Het juk van Jezus op ons nemen wil ons in balans brengen. Dat is wat God wil, 
dat wij in balans zijn. Ons gedragen weten door zijn liefde. Weten dat je met je lasten, 
zorgen, verdriet en pijn bij hem mag komen. 



Het gaat hier dan ook niet om het kennen van de leer van de leraar, maar om het kennen 
van de persoon. De persoon die het koninkrijk van God zichtbaar maakt. Die zijn 
grensoverschrijdende liefde aan ons toont.  
Er wordt ons een vrijheid aangeboden om met Christus in vreugde ontspannen te leven. Hij 
is nabij, ook in de pijn van u, jou en mij. In de gebeurtenissen van de wereld die voortdurend 
veranderen.  
Laten wij zijn juk op durven nemen zodat er meer rust kan komen in ons leven. Ga met hem 
een weg, de weg van vrede. Dat is leven in het licht van de Ene. Niet dat het altijd makkelijk 
is. Het donker is altijd aanwezig, problemen zullen er altijd zijn in het leven, maar weet God 
laat nooit los en wil met zijn liefde u, jou en mij omringen. Zijn juk is passend. Zijn licht 
sterker dan het donker.  
Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


