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Lucas 4: 21 Zwolle Oosterkerk 

 
Overdenking  (a.h.v. 5 schilderijen) 

 
Gemeente van Jezus Christus, 

 
 

1 Kijk aandachtig naar schilderijen van Van Gogh. Zo’n kijkmeditatie 
kan veel inspiratie geven. Dat heb ik de afgelopen jaren in diverse kringen 

mogen ondervinden. Van Goghs doeken kunnen een hulpmiddel zijn om 
een dieper contact met de ziel te ontwikkelen. Onze beroemde schilder uit 

Nederland nodigt ons uit om dieper te kijken. Zijn autobiografische 

schilderijen en brieven spreken aan tot op vandaag. Massaal trekken 
bezoekers naar musea toe om zijn doeken te bewonderen. Vincent was 

zelf een bezield schilder. Hij geloofde op zijn manier in God. Zijn doeken 
kunnen iets in de kijker wakker roepen. Zoals dit zelfportret (dia 1). Hier 

zien we Van Gogh in z’n element. Hij heeft zijn roeping gevonden: 
schilderen, na al die 12 ambachten en 13 ongelukken, gaat hij zich vol 

passie wijden aan de schilderkunst. Geen dominee (zoals zijn vader), geen 
evangelist, geen kunsthandelaar meer, maar schilder. 

Dit doek wenkt ons om te mijmeren. Het nodigt uit tot zelfreflectie. Kijk 
eens goed in de spiegel: Wie ben ik eigenlijk? Aan wat voor kunstwerk 

ben ik bezig in mijn leven? En ook: Wie ben ik in de ogen van de 
Kunstenaar en Schilder met hoofdletters geschreven, God? Hij heeft ons 

toch gemaakt, geschapen; Hij schildert ons bij wijze van spreken nog 
steeds. Nou, welke kleuren en vormen zie ik, en ook spannend, hoe gaat 

het verder? Want ons portret is nog niet af… 

 
Kennelijk werkt God als creatieve Schepper nog steeds in ons. Zijn 

creatieve Geest is volop bezig in de schepping, in de natuur en om ons 
heen. De gelijkenissen van Jezus, geschilderd en geschetst door de vier 

evangelisten, deze spiegelverhalen maken me daarvoor gevoelig. Het 



evangelie (het goede gerucht over Gods Nieuwe Wereld) wil ons net als 
een schilderij openen voor al Gods kleuren en vormen. We horen vandaag 

de beroemde parabel over het zaad (via de derde evangelist Lucas, Lucas 

over wie Van Gogh schrijft: Lucas is de patroon van de schilders die ons 
hoop geeft). Wat een plaatje: Een zaaier ging uit om te zaaien! Jezus 

opent met dit beeld de spiegel van ons hart. Het gaat ten diepste over de 
ziel van ons bestaan. Kan de geest van Christus als een zaad in ons 

wortelen om onze spirituele weg te gaan? Wie ben ik? Waar ga ik heen? 
 

 
 

 
2 Van Gogh schilderde eens deze weg door het Franse landschap (hier 

dia 2). Het is donker. De donkere cipres torent hoog boven alles uit. Twee 

handwerklieden wandelen naar huis. Ze zijn nietig en klein. Hebben ze wel 
oog voor de ster en de maan aan de hemel? Hebben ze gevoel voor het 

hogere? Of slokt het harde werken alle energie en aandacht op? 
Dit intrigerende schilderij wenkt ons om stilstaan bij onze eigen 

levensweg. Waar komen we vandaan? In welk milieu groeiden we op? 
Welke mensen inspireerden ons? Ja, symbolen en beelden kunnen ons 

helpen om ons eigen geloofsverhaal te vertellen. Hoe is het met je geloof 
gegaan tot nu toe? Van Gogh was een rusteloze zoeker. Voordat hij 

schilder werd, wilde hij dominee worden. Hij werkte als evangelist onder 
arme mijnwerkers en hield in Engeland preken en gaf catechese. Zijn 

geloof veranderde. Zijn weg ging een nieuwe kant op. Zijn spiritualiteit 
werd ruimzinniger en vrijer. De zon en hemellichten symboliseren voor 

hem de kracht van het Hogere en Oneindige. Zoals hier. 
 

 

 



 
3 Het volgende doek (dia 3): de zaaier. Van Gogh was zelf weg van dit 

beeld. Hij schilderde er diverse doeken over en schreef erover in zijn 
brieven. De gelijkenis van Jezus (zojuist gelezen) sprak Vincent zijn hele 

leven lang aan. Van Gogh had grote sympathie voor eenvoudige 
landarbeiders. Zij symboliseren het leven dat broos en kwetsbaar is. De 

zaaier, hij is een soort adam, aardman. De doodgewone mens die 
afhankelijk is van weer en wind. Een kwetsbare sterveling, maar toch… 

Daar loopt hij en daar zaait met zijn hand de zaadkorrels op de kale 

akker. In de parabel van Jezus kan het verkeren met het zaad. Het zaad 
kan verdorren, het kan worden opgegeten door vogels of worden verstikt 

door de distels. Veel arbeid van mensenhanden lijkt soms vergeefs. De 
donkere boom verwijst naar alles wat ons leven kan dwarsbomen. Onze 

weg kan doodlopen: tgv ziekte, tegenslag, crisis, de strenge, bittere dood. 
U, jij en ik kunnen erover meepraten. Donkere dwarsboommomenten 

tekenen onze spirituele autobiografie. En wat dan? Bij Wie kan ik terecht? 
Mij treft de grote citroengele zon boven de zaaier. Het is een soort 

aureool, een soort heilige krans om het hoofd van de zaaier. In dit 
onbekende licht mag de zaaier zijn weg gaan en arbeid verrichten. Met 

vallen en opstaan oefent hij zich in het vertrouwen. Er zullen nieuwe 
vruchten komen. Een gelijkenis voor ons. Maar hoe kunnen wij daar oog 

voor krijgen? Hoe kunnen wij ervaren dat ons werk niet vergeefs is? De 
weg van de zaadkorrel kan o zo pijnlijk zijn. We moeten soms duizend 

doden sterven om te leven…. 

 



 
 
4 Ik ga naar het volgende schilderij van Van Gogh 

de aardappeleters, wereldberoemd (dia 4). Dit doek hielp mij eens om 

mijn geloofsverhaal te vertellen in de groep. Ik zie arme mensen aan 
tafel. Ze zitten in het donker. Ik ontdek de elementen van gemeenschap, 

openheid en mysterie. De ogen van de man en vrouw achter de tafel 
kijken de anderen aandachtig aan. De jonge vrouw vooraan is mysterieus. 

Het doek herinnert mij aan goede ontmoetingen aan tafel. Thuis met mijn 
ouders, in mijn studententijd met vrienden, en in de kerk (avondmaal en 

maaltijdbijeenkomsten zoals vandaag met de ZWO wereldmaaltijd). Juist 
aan tafel kun je delen wat je hebt: eten, drinken en zielenroerselen. 

Vincent hield van eenvoudige mensen, maar hij kon ook buitengewoon 
lastig zijn naar familie en vrienden. Hij had een zwak voor de armen en 

misdeelden. Hij wilde een periode in woord en daad Jezus navolgen en 
deed afstand van zijn bezit. Hij ging daarin veel te ver in de ogen van 

anderen. Leed hij aan godsdienstwaanzin? 
 



 
 

4 Hoe werkt de geest van Christus in ons? Het valt lang niet altijd mee 

om dat te zien en om het goede van het kwade te onderscheiden. Vincent 
leed aan depressies. Hij was vaak triest en eenzaam. Dan werd alles 

donker om hem heen en belandde hij in het psychiatrisch hospitaal. 
Depressies, zoals voelbaar op zijn doeken in de nacht. Toch wist hij troost 

te putten uit de stralingen van het Licht. Zoals hier (dia 5): de sterren 
worden grote feestbollen waar je vrolijk van wordt. Naar dat vuur van 

Boven was Vincent zijn hele leven op zoek. Dat gaf vuur in zijn ziel. Dat 
wilde hij schilderen op zijn doeken. Om mensen te inspireren en te 

troosten in hun donkere nacht. Tijdens zijn leven werd hij meestal 
bekritiseerd en verguisd. Mensen begrepen hem niet. Hij verkocht maar 

één doek. Nu zijn zijn doeken miljoenen waard en stromen de mensen in 
drommen naar zijn exposities. Het kan verkeren. 

 
5 Tenslotte: Jezus inspireerde Vincent tot aan zijn dood als 

Levenskunstenaar. We hoorden het in het brieffragment, Christus de grote 

kunstenaar als het om scheppen en vernieuwend leven gaat! Deze Jezus 
zaait woorden en beelden van hoop; ook nu nog, vandaag en hier is Hij 

als creatieve Geest onder ons en in ons aan het zaaien: Vandaag gebeurt 
het. Het komt eropaan of we elke dag onze ogen en oren goed de kost 

willen geven. Om open te staan voor de Zaaier/Schepper die het 
onmogelijke mogelijk maakt. God werkt in Christus nog steeds op 



wonderlijke wijze in mensen, of ze nou schilder zijn, dominee of boer. Hij 
geeft ons leven kleur, vorm en samenhang. Hij schenkt ons leven en 

verzamelt ons tot de tafelgemeenschap van Christus. Hij schijnt in ons 

donker met het licht van de sterren. Starry starry night, omdat er 
lichtpunten van God in ons leven branden, daarom kunnen wij fonkelen en 

sprankelen (hoe klein en nietig we ook zijn), daarom kunnen ook wij licht 
uitstralen naar de mensen om ons heen. In Jezus’ naam. Amen. 
 


