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Zondag 20 juli 2014 

 vijfde van de zomer  

 
 

Lezing uit de profetie: Jesaja 40,12-25 

 

Lied: “Die chaos schiep tot mensenland”: LB 322 

(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 

 

Evangelielezing: Matteüs 13,24-33 

 

Acclamatie: “Kom, Geest van God”: LB 333 (t. 

Sytze de Vries, m. Willem Vogel) met herhaling 

 

Uitleg en verkondiging 

 

“Dank u dat ik groei”, zongen we. In een lied dat 

een persoonlijk lied is geworden voor Erik en 

Mirella. Ze zongen het bij hun huwelijksviering. En 

het werd gezongen bij de doop van Milan en later 

Robine. En nu in de doopviering van Wessel. Met 

een iets andere tekst dan vroeger, ook liederen 

gaan met de tijd mee. En daardoor zongen we nu: 

“Dank u dat ik groei.” 

 

Groei, daarover gaat het ook in de gelijkenissen 

van Matteüs. 

Zeven heeft hij er op een rij gezet – getal van 

volheid. In zeven maal verhaalt Matteüs alles wat 

er te zeggen valt over het koninkrijk van de hemel. 

Een kern van Jezus’ boodschap. Niet een koninkrijk 

zoals je je dat misschien zou voorstellen: als een 

bepaald grondgebied. Een stuk land waar mensen 

om kunnen vechten, zoals in Oekraïne. Of zoals in 

Israël. Het ‘koninkrijk van de hemel’ is overal. Het 

is daar waar de hemel regeert. 

Hoe regeert de hemel? Wat is daarvan het geheim? 

De drie gelijkenissen onthullen het: het begint 

klein en bescheiden. Het doet in stilte zijn werk. En 

het groeit. 

 

Een klein en bescheiden begin, in alle stilte, dat 

groeit: is dat niet waar het in een doopdienst om 

gaat? 

Je kunt het betrekken op de kleine kinderen die 

hier straks worden gedoopt. Klein en volop in de 

groei. En het is tegelijk waarop je vertrouwt, 

wanneer je je kind in het midden van de 

gemeenschap brengt. Dat, hoe klein het ook nog 

mag zijn, God al in stilte in hem aanwezig is. En 

dat je kind zal groeien in datgene, waarvan we 

geloven dat het telt onder de heerschappij van de 

hemel: in liefde. 

 

Jullie hopen, Mirella en Erik, en Daniëlle en Olaf, 

dat jullie daar zelf een rol in kunnen spelen. Dat 

jullie als ouders een solide basis aan jullie kinderen 

kunnen meegeven. Daarbij hoort voor jullie dat je 

vertelt wat je weet over God en de bijbel. Maar 

meer nog dat je het leven voordoet. Van jullie 

kijken ze af hoe ze om moeten gaan met elkaar en 

met zichzelf. Je hoopt dat je ze een begin mee 

kunt geven van geloof. 

En daarna – daarna moeten ze zelf kiezen. De 

keuze of ze er iets mee doen, is aan hen. Aan 

ouders om te leren loslaten. 

 

Daarbij komt vooral geduld kijken. Net als in de 

gelijkenissen. Geduld, om het graan samen met 

het onkruid op te laten groeien. Geduld, om af te 

wachten hoe dat kleine mosterdzaad tot een struik 

zal worden. Geduld om te wachten tot het 

zuurdesem al die kilo’s meel doordesemd heeft. 

Geduld om af te wachten wat dat kleine zaad van 

geloof, dat je in jouw kind zaait, zal gaan doen. Of 

het zal gaan groeien; en wat het dan zal worden. 

 

Geduld, en vertrouwen. Dat valt soms niet mee. Er 

zijn veel ouders die meemaken hoe hun kinderen 

een andere keuze maken dan zij zelf. Hoe ze niet 

kiezen voor God, voor geloof, voor de kerk. We 

zien het hier in de Eshof en we zien het in het 

Pauluscentrum: er is weinig jeugd. Weinig jonge 

volwassenen. Zelfs weinig veertigers en vijftigers. 

Sommigen zouden willen dat het nog zo was als 

vroeger: dat kinderen gewoon meegingen naar de 

kerk, omdat alle kinderen nou eenmaal meegaan 

naar de kerk. Omdat dat zo gewoonte is. 

Sommigen van ons voelen zich er ook schuldig 

door. Je vraagt je af: wat heb ik verkeerd gedaan? 

Had ik iets anders moeten doen in de opvoeding? 

Het voelt een beetje of je hebt gefaald, nu je 

kinderen niet ook de keus maken voor het geloof 

en voor de kerk. 

 

We zijn de tijd voorbij waarin de kerkgang een 

‘must’ was. En laten we eerlijk zijn: daar zijn we 

toch blij mee? Alleen moeten we nog een beetje 

leren omgaan met dat schuldgevoel rond het 

geloof van onze kinderen. 

Wat dat betreft laten de Bijbelverhalen ons zien 

dat we te groot denken over onze eigen invloed. 

Dat schuldgevoel hier niet past bij wat je als 

ouders in je macht hebt. Dat het hoort bij de waan 

dat kinderen stuurbaar zouden zijn – en dat je als 
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ouders dat stuur in handen zou hebben. Maar dat 

heb je niet. Jullie, doopouders, beseffen dat goed. 

Althans, je beseft het nu. In de loop van een 

kinderleven zal het een zoeken blijven: wat ligt op 

mijn weg om bij te sturen? Wat moet ik loslaten? 

De lezingen vandaag proberen het ons te leren. 

Door te wijzen op het groeiproces. En door te 

wijzen op Gods grootheid. 

“Laat het onkruid tussen het graan staan”, zegt de 

boer. “Let op het zaadje van de mosterdplant”, 

zegt Jezus. Heb geduld – en heb vertrouwen. 

God is zoveel groter dan wij ons kunnen 

voorstellen, zegt Jesaja. Zelfs de Libanon met al 

zijn hout levert té weinig voor een brandoffer voor 

hem. Oftewel: zie Gods grootheid – en durf in Gods 

hand te laten wat je zelf niet beheersen kunt. In de 

woorden van Huub Oosterhuis: tot onze 

bescherming schreef hij zijn handvest van 

ontferming. Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 

 

Hij schreef ons vrij – een vrijheid die goed is. Want 

dan kan geloof zich in vrijheid ontwikkelen. Geloof 

is niet iets wat je hebt – het is een groeiproces. 

Het mooie is dat onze kinderen dikwijls óns bij de 

hand kunnen nemen in dat proces. Zeker wanneer 

ze nog klein zijn. De doopouders vertelden me 

daarvan. “Mama, kijk eens wat een mooie 

bloemen”, zei een van de kinderen. “Weet je wie 

die gemaakt heeft? God!” Op een onbevangen 

manier gaan kinderen met God om. Een moeder 

vertelde van een kind dat luidkeels in de 

supermarkt zong: “Blij, blij, mijn hartje is zo blij!” 

Wij volwassenen, we voelen soms gêne. Ai, zo’n 

simpel, evangelisch liedje…  

Maar we kunnen ons ook proberen te verplaatsen 

in het kind. Dat blij is met zo’n vrolijke melodie. 

Dat blij is met zo’n eenvoudige waarheid: Jezus is 

mijn vriend! Wie van beiden leeft er nou dichter bij 

God…? 

 

Geloof een groeiproces – na die kinderjaren komt 

er een andere fase in die groei. De fase waarin alle 

Bijbelverhalen letterlijk worden genomen. En 

waarin kinderen kritisch kunnen roepen: “dat kan 

helemaal niet!” Zoals zwarte Piet niet door de 

schoorsteen kan, kan Jezus niet over het water 

lopen. Het is de fase waarin kinderen afstand gaan 

nemen tot de kerk, waar al die onzin wordt 

verkondigd. Als ouder heb je nu flink wat geduld en 

vertrouwen nodig. 

Vaak geldt dat ook voor de jaren hierna. De 

adolescentie: tijd van vooral optrekken met 

leeftijdsgenoten. Van veel indrukken. Van 

afstemmen op de verwachtingen van anderen. Als 

ouder houdt je je hart vast: je ziet het onkruid dat 

het graan omringt. God verdwijnt vaak naar de 

achtergrond. 

En ook daarna heeft God vaak niet zoveel in te 

brengen. Kritische en rationele jaren volgen. Van 

het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen 

leven en opvattingen. Van het vinden van een 

gelijkgezinde partner. Ook van God wordt niet 

verwacht dat hij op hoofdpunten een afwijkende 

mening heeft. Verstand is het belangrijkst. Religie, 

symbolen – ze zijn tweederangs. 

 

Tot het gaat schuren. Middenin het gesettelde 

leven komt er een gevoel van leegte op. Van 

kwetsbaarheid. “Dank u dat ik groei”, zongen we – 

hier maakt geloof een groeispurt. Met alle onrust 

en onvrede van dien. 

Dit kan gebeuren als je nog jong bent. Maar ook 

op een veel latere leeftijd. Een leeftijd waarop je 

als ouder niet meer gelooft dat dat zaadje van 

geloof, dat je in je kind hebt proberen te planten, 

nog iets doet. 

Het is de fase waarin dingen gaan verschuiven. Je 

erkent je grenzen. Je wordt bescheidener. De 

wereld blijkt complexer dan je dacht. Je gaat meer 

relativeren. Daardoor ga je meer openstaan voor 

het mysterie van de ander. Je twijfelt en je 

onderzoekt. Je denkt over zin en doel van het 

leven. Er ontstaat een spanning: tussen enerzijds 

willen leven zoals je altijd deed – en anderzijds er 

willen zijn voor de ander, verlangen naar 

rechtvaardigheid voor iedereen. Je zou kunnen 

zeggen: je komt steeds meer onder de 

heerschappij van de hemel. Het kan zijn dat je dan 

de kerk weer opzoekt. Maar misschien ook niet. 

Misschien past een andere plek meer bij jou. Dat is 

prima: ook daar is God. 

En dan kan gebeuren wat een moeder me 

vertelde: dat haar zoon, die altijd onbekommerd 

zijn eigen weg leek te gaan, nu steeds meer 

rekening gaat houden met haar. 

 

“Dank u dat ik groei”. 

Met geduld en vertrouwen zal het gebeuren: 

groeiend groeien wij toe naar God; naar het 

koninkrijk. Groeiend komen we tenslotte terecht 

onder de heerschappij van de hemel. Wij zelf, in 

navolging van onze kinderen. Onze kinderen, in 

navolging van ons. Tenslotte staan we met een wit 

kleed aan en met lege handen voor God en zingen: 

“zoals ik ben, kom ik nabij”. 

 

 

Lied: “Zoals ik ben, kom ik nabij”: LB 377, 1 t/m 

4 (t. Charlotte Elliott, vert. Gert Landman, m. 

Arthur Henry Brown; Groene bundel 990) 


