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Zondag 13 juli 2014 

 vierde van de zomer  

 

 

Lezing uit de profetie, gezongen en gesproken: 

- “De stilte zingt U toe”: LB 65,1 (t. Willem 

Barnard, m. Straatsburg 1545 enz.) 

- Lezing: Psalm 65,5-11 

- “Gij kroont het jaar…”: LB 65,6 

 

Evangelielezing: Matteüs 13,1-9.18-23 

 

Lied: “Een zaaier ging uit om te zaaien” 

(t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens; liedboek 

voor de kerken, 54; zie ook LB 764) 

1 en 6 allen, 2 en 4 jongens en mannen, 3 en 5 

meisjes en vrouwen 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Werkelijk leven houdt een sterven in. 

Je kunt er gewoon niet omheen, vandaag. Met die 

metafoor van het zaad. Zaad dat valt in de aarde 

en dat sterven moet om te leven. 

Zo klinken ook vaak woorden bij een graf: we 

vertrouwen een lichaam toe aan de aarde, zoals 

een zaad gezaaid wordt tot de oogst. Om daarmee 

te zeggen dat het sterven geen einde is. Dat een 

mens vrucht draagt, ook al is zij gestorven. Dat 

kun je heel feitelijk zien: als alles wat iemand 

nalaat aan wie haar lief zijn. Maar ook anders. Op 

een niet te peilen niveau. Als een leven in 

eeuwigheid. Als een vrucht dragen voor God; als 

opgenomen worden in zijn gedachtenis. Als de 

belofte dat ons leven nooit verloren gaat. Hoe dan 

ook – want met ons verstand kunnen we daar niet 

bij. 

 

Maar niet alleen bij een graf klinkt die metafoor 

van het zaad dat sterft om vrucht te dragen. Ook 

hier en nu. Midden in het leven. 

Werkelijk leven is als zaad dat valt op de aarde en 

dat ontkiemt. Werkelijk leven houdt een sterven in. 

“Er is geen verwachting van leven, tenzij in de 

dood van het zaad”, dicht Willem Barnard. 

Geen makkelijk beeld! En eigenlijk ook niet zo 

aangenaam, dat sterven. Hoezo, sterven om te 

leven? Ik leef toch al? 

Als we het moeilijk te begrijpen vinden, is dat niet 

vreemd. Dan bevinden we ons in goed gezelschap. 

Veel profeten en rechtvaardigen, zegt Jezus, 

hadden graag willen zien en willen horen. Hadden 

dit graag begrepen. Maar wie zal dit verstaan? Wie 

beseft waar het leven werkelijk om draait? Of 

misschien is dit verstaan wel een besef dat slechts 

af en toe tot ons doordringt. Een zien, soms even. 

Een kort moment waar we het daarna weer heel 

lang mee moeten doen. 

 

Het doet me denken aan wat een voormalige 

studiegenoot me vertelde. Hoe hij een ervaring 

had van vredigheid, van harmonie. Terwijl daar op 

dat moment geen enkele aanleiding voor was. Hij 

zat in die dagen volledig aan de grond. 

In record tempo had hij de theologiestudie 

doorlopen, was getrouwd, kreeg onverwacht een 

snelle baan als headhunter en vier kinderen. Alles 

zat mee. Hij bruiste en leefde op de toppen van 

zijn kunnen. En toen ging het mis. Ruzies met zijn 

vrouw. Echtscheiding. Burn out. Ontslag. 

Hij doet me denken aan het zaad dat op de 

rotsbodem valt. Dat snel opschiet en naar de zon 

toe groeit, maar niet diep heeft kunnen wortelen. 

Dat zich daardoor niet kan handhaven. Dat 

uiteindelijk leeg raakt, verdord, vermoeid, zonder 

kracht en energie. 

En toen was daar onverwacht die ervaring van 

harmonie. Hij was met zijn racefiets op pad 

gegaan omdat hij weer eens tegen de muren 

opvloog en het niet langer in huis uithield. Het 

regende; hij raakte moe en doorweekt. Op een 

bankje langs een beek polfte hij neer om even bij 

te komen. 

Daar zat hij als een verzopen kat en keek naar het 

stromende water. Zat daar maar. En keek en keek. 

En ineens kwam het hem voor dat zo ook zijn 

leven stroomde. Dat het niet stilstond. Dat eens dit 

donker voorbij zou zijn. Dat hij vooral geduld 

moest hebben. Geduld, en de moed te vertrouwen. 

En hij besefte ook dat hij dat op zou brengen. 

En toen kwam dat gevoel van harmonie. Van 

verzoening met alles – met de moeheid, met het 

water, met de regen, met het bestaan. 
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Misschien was dit wel het moment waarop hij 

wortel schoot in goede grond. Als zaad dat in 

goede aarde wordt gezaaid. Een moment waarop 

hij besefte dat hij anders wilde gaan leven. 

Bewuster. Met meer aandacht. Voor anderen en 

ook voor zichzelf. Met oog voor schoonheid. Voor 

het vruchtbare land, voor het water in de beek, 

voor het jonge groen, voor de gaven van het leven 

– zoals psalm 65 ze bezingt. 

 

Als ik denk aan zaad dat sterft om te kunnen 

leven, komt zijn verhaal bij me boven. Het einde 

van zijn carrière en het einde van zijn huwelijk – 

zij waren het sterven. De ervaring in de regen op 

die bank langs de beek – dat was de kiem van 

nieuw leven. 

 

Zo kan het gaan. Zó zijn wij het zaad. 

Zo kan het zijn dat je altijd voor anderen in de 

weer bent en nooit ruimte krijgt of ruimte vraagt 

voor jezelf. Dat er altijd van buitenaf eisen aan je 

worden gesteld. Dat er steeds meer stukjes van je 

afgeknabbeld worden. Als een graankorrel die 

langs de weg valt en die wordt opgegeten. Een 

leven dat geleefd wórdt, dat eigenlijk geen leven 

is. Een leven dat eigenlijk al gestorven is. 

En zo kan het zijn dat je de mensen om je heen 

beleeft als distels die jou overwoekeren. Ze zijn 

groter en sterker dan jij. Ze staan in je licht, of 

hangen als klimplanten over je heen. Ze beroven je 

van alle energie die je zelf nodig hebt. Voortdurend 

probeer je aan hun verwachtingen te voldoen. En 

ben je niet zelf ook een distel die jouzelf verstikt? 

Hoe staat het met de hoge verwachtingen die je 

van jezélf hebt? Hoe sterk zit je vast aan een beeld 

van jezelf dat groot en mooi en perfect is en 

waaraan je voortdurend moet voldoen? Leef je dan 

nog – of ben je een dode marionet aan touwtjes? 

 

Zo hoeft het niet te gaan, zegt Jezus. 

Hoe kan het dan anders? 

Door te horen en te zien, zegt Jezus. Door je 

bewust te worden: in welk patroon zit ik vast? 

Door inzicht te krijgen. Zoals die collega van mij op 

dat bankje in de regen. 

Het gaat niet vanzelf. Het gaat vaak niet zonder 

pijn. Soms zul je vallen en vallen en je wanhopig 

afvragen of er ooit een eind komt aan de val. “Wie 

niets heeft, ook wát hij heeft zal van hem worden 

afgenomen,” zegt Jezus. En dat, ja, dat is als 

sterven. Sterven aan je oude leven. Sterven aan 

het repeterende patroon. Aan de vaste zekerheden 

die geen echte zekerheden zijn. Aan het steeds 

maar in kringetjes om jezelf heen draaien. Aan het 

denken dat je altijd maar méér moet en dat er 

nooit genoeg is – zonder op waarde te schatten 

wat er ís. 

 

Zie je wat er al is? 

Zie je de overvloed van God? Zijn vele gaven? Zie 

je wat psalm 65 bezingt? 

Durf je het daarmee te doen en daarop te 

vertrouwen? Durf je in Gods hand te laten wat je 

zelf niet beheersen kunt? 

 

Dan zul je opnieuw ontkiemen, maar nu in goede 

grond. Dan zul je geboren worden tot nieuw leven. 

Leven vanuit de bodem waarin je geworteld bent. 

Het leven zal door je heen stromen en meer 

teweeg brengen dan je ooit voor mogelijk hield. Je 

zult vrucht dragen. Misschien wel honderd procent! 

En weet daarbij goed: het hoeft niet per se 

honderd procent te zijn. Zestig is ook goed. Of 

zelfs dertig. 

Het is allemaal goed. 

Want waar het om gaat is: vruchten zijn er! 

 

Lied: “Gij hebt met uw brede gebaren”: LB 765 

(t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens) 

1 en 6 allen, 2 en 4 meisjes en vrouwen, 3 en 5 

jongens en mannen  


