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De zaaier van Vincent van Gogh (1888) 

Lieve mensen van de Eeuwige, 

 

De zaaier van Vincent van Gogh uit 1888 is een klein schilderij van 32 x 40 cm en is te 

zien in Amsterdam in het van Gogh Museum. Zaaiers hielden Van Gogh zijn hele 

kunstenaarsleven bezig. In totaal maakte hij meer dan dertig tekeningen en 

schilderijen met hetzelfde thema. Deze zaaier schilderde hij in het najaar van 1888. 

Van Gogh werkte in die tijd samen met Paul Gauguin (1848-1903). Die vond dat hij 

minder naar de werkelijkheid moest werken, en meer uit zijn verbeelding moest 

schilderen. Dit schilderij van de zaaier is minder bekend dan een ander schilderij dat 

hij maakte van de zaaier in goudgele tinten.    

Graag nodig ik u uit om naar dit schilderij te kijken…. Opvallend is het groengeel van 

de lucht en het paars van de velden.  De gele zon lijkt wel een stralenkrans, die van 

de zaaier een heilige maakt. Rechts naast de zaaier staat een boom.  Deze boom die 

naast de rivier de lucht in groeit, vult de ruimte met groei en leven. De boom, zo las 

ik, zou een symbool van de opstanding van Jezus Christus zijn. Rechts in de verte zien 

we een huis, misschien wel het huis van de zaaier. Het zou de rust en vreugde kunnen 

verbeelden waar Vincent van Gogh in zijn leven zo naar verlangde. Het leven van van 

Gogh was onrustig en weerbarstig. Hij kende veel mislukkingen. Hij stierf op  jonge 

leeftijd en zijn schilderijen werden tijdens zijn leven niet gewaardeerd. Maar hij bleef 

trouw aan zichzelf en is nu één van de beroemdste kunstenaars in de wereld.  

Dit schilderij van de zaaier is krachtig. Het lijkt alsof van Gogh aan de hand van deze 

kleuren en symbolen hoop en vertrouwen wil zaaien.   

Hoop en vertrouwen spreken ook uit de gelijkenis die Jezus in het evangelie van 

Mattheüs vertelt over de zaaier en het zaad. Deze gelijkenis gaat in op vragen uit de 

tijd van Mattheüs. Men verwachtte dat bij de komst van Jezus als de Messias de akker 



van de wereld zal bloeien met kleuren van liefde, vrede en gerechtigheid. Maar daar 

was nog niet veel van te zien. De belofte van Gods toekomst blijkt niet bij toverslag te 

komen. Het woord van God zou eerst als zaad in ons leven vallen en groeien. 

 

Het gaat in deze gelijkenis ook om ontvankelijkheid en om de vraag of je ontvankelijk 

bent voor wat er in je wordt gezaaid. Ben je klaar om te ontvangen wat in jou gezaaid 

wordt aan goedheid en kansen, aan talenten, kracht en geloof? Wat helpt je om wat 

je gegeven wordt tot bloei te laten komen? Wat heb je daarvoor nodig? 

Vanuit deze vragen wil ik graag de gelijkenis van Jezus benaderen. Het eerste wat mij 

opvalt is dat de zaaier zo ongelofelijk royaal zaait. Een boer uit mijn eerste gemeente 

vond dat gegeven heel vreemd. Als boer kijk je toch goed uit als je het kostbare zaad 

zaait. Je gaat het niet verkwisten en het niet strooien op harde grond en ook niet 

tussen de distels. Deze zaaier – God- is heel gul…. 

Hij heeft nauwelijks gezaaid en er komen vogels die het zaad opeten. Het zaad- 

beeldspraak voor de goede woorden van God – we hebben ze amper tot ons door 

laten dringen en ze worden meteen weggepikt. Als druppels regen die verdampen 

voordat ze de grond raken. Zoals inspanningen die niet worden beloond, goede 

bedoelingen die hun uitwerking missen of woorden die de hoorder niet bereiken. Zo 

kan het gaan in het leven.  

Een ander deel valt op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was en het schoot 

meteen op omdat het niet voldoende geworteld was. Dit beeld roept bij mij de vraag 

op: Hoe diep geworteld is ons vertrouwen in God? Een jonge vrouw uit mijn 

gemeente vertelde me dat ze teleurgesteld was in haarzelf tijdens de lockdown in de 

afgelopen maanden. “Ik had verwacht dat mijn geloof me meer vertrouwen zou 

geven maar ik maakte me dagelijks zorgen of ik mijn werk nog kon doen en of mijn 

gezin het financieel zouden redden….”. Ik vertel dit omdat we niet te hard moeten 

oordelen over onszelf of over een ander. Je weet niet wat er overeind blijft van je 

geloof als je in moeilijke situaties terecht komt. Het lijkt alsof Jezus in deze gelijkenis 

wil zeggen: houd moed, geef niet op! Het is de moeite waard.   

“Weer een ander deel viel tussen de distels en toen die opschoten, verstikten ze het 

zaaigoed.” Distels: ze staan hier symbool voor alles wat Gods goede bedoelingen 

over een goede aarde en goed samen leven met elkaar verdringt. Distels kunnen ook 

symbool staan voor alles wat je belemmert om je eigen talenten en goede gaven te 

ontwikkelen, de stemmen die zeggen: dat lukt je nooit, doe maar gewoon. 

Hoe kwetsbaar is het zaad? Hoe kwetsbaar zijn we mensen? Dat realiseren ons in 

deze tijd van corona meer dan anders. Maar juist het onder ogen zien van onze 

kwetsbaarheid kan ons ook sterk maken. Deze tijd laat ons beseffen dat we sterk 

kunnen zijn in de zorg voor elkaar en dat we elkaar nodig hebben.  



Veel zaad gaat in dit verhaal verloren. Dat is realiteit. Er zijn dingen die mislukken in 

de wereld en ook in ons eigen leven. Er zijn dingen die misgaan, buiten onze eigen 

schuld of deels ook door onze eigen schuld. Ze  kunnen ons het gevoel geven dat al 

onze hoop en inspanningen vruchteloos zijn. Het kan je een diep gevoel van 

moedeloosheid geven. Want welk zin heeft zaaien als er zoveel verloren gaat?  

Ik nodig u uit om opnieuw naar de zaaier te kijken. Jezus zaait het goede tussen alle 

mensen, de gewone menigte maar ook tussen tollenaars en prostituees, tussen 

zogenaamde zondaars en ernstig zieken. Hij blijft beloven dat er overvloedig geoogst 

zal worden. Een deel van het zaad komt in de goede aarde terecht en bracht vrucht 

voort, deels honderd, deels zestigvoudig, deel dertigvoudig. Gelukkig is dat ook 

realiteit. In de wereld en in ons eigen leven. Geen enkel leven is alleen maar mislukt. 

Is het vruchten voortbrengen alleen het resultaat van hard werken? Of komt het je 

toe?  

Het heeft vooral met ontvankelijkheid te maken. Ontvankelijk zijn om het goede te 

doen en het goede ook in de ander te zien. De coronatijd heeft ons een spiegel 

voorgehouden over hoe we met elkaar bezig zijn in deze wereld. Het heeft ons 

gevoeliger gemaakt voor wat ik zou willen omschrijven als het kleine geluk. We leven 

met zulke grote en hoog gespannen verwachtingen naar geluk en naar gelukt leven. 

Nu het uitbundige leven, festivals en verre reizen niet meer kunnen krijgen we meer 

oog voor de vruchten van het alledaagse dichtbij huis, voor het koesteren van 

vriendschappen en buren, genieten van wat je hebt… 

Ik kan alleen maar hopen dat deze afgelopen periode ons ook in de toekomst 

ontvankelijk maakt voor de vruchten van een wereld waarin we rekening met elkaar 

blijven houden en omzien naar elkaar. Moge deze gelijkenis een bron van inspiratie 

zijn en met name de zaaier die vol hoop en vertrouwen gelooft dat er bij God   

genoeg is aan liefde en vertrouwen, genoeg voor iedereen. 

Moge het zo zijn. 

Muziek 

 


