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Hoe kijk je naar de wereld in deze bizarre tijd? Hoe kijk je naar de mensen? En hoe kijk je 

naar jezelf? 

Hoe het u vergaat weet ik niet, maar bij mij is dat nogal eens wisselend. Alles staat zo op 

losse schroeven. Het is steeds weer zoeken naar evenwicht. 

Vanmorgen worden ons woorden uit het evangelie aangereikt. Ik weet niet hoe het u 

vergaat, maar ik heb die woorden echt nodig. Meestal besef ik dat niet, maar soms weet ik 

dat weer. In deze gekke tijden weet ik dat ook beter dan anders. En ik ben blij met tenminste 

een vast punt in de week waarop woorden als deze klinken, ook al gaat ook dat nu allemaal 

zo heel anders.  

U hebt besloten af te stemmen op deze online viering, en dat afstemmen bedoel ik letterlijk 

maar ook figuurlijk, en u bent tot nu toe blijven kijken. Dat is fijn. In gedachten probeer ik me 

voor te stellen hoe u thuis deze viering meemaakt en hoe de woorden die Wouter net las bij 

u binnenkomen. 

Jezus heeft het vandaag over een grote oogst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die oogst is iets dat nog komen moet, maar hij ziet het al. En hij ziet mensen. En die mensen 

ziet hij op een heel bepaalde manier. Schapen zonder herder, dat is wat hij ziet.  

 

 



Hij ziet wat ze missen. Hij ziet hoe uitgeput en stuurloos ze zijn. Hij ziet waarnaar ze ten 

diepste verlangen, misschien wel zonder dat ze dat zelf goed weten. En wat hij ziet raakt 

hem. Vervolgens zegt hij die woorden over de oogst. Hij wordt niet ontmoedigd door die 

uitgeputte en stuurloze aanblik. Nee, hij ziet mogelijkheden. Een grote oogst. Waar heel veel 

arbeiders voor nodig zijn. Veel meer dan die twaalf leerlingen die hij bij zich heeft. Toch 

besluit hij hen erop uit te sturen, twee aan twee. Je moet toch ergens beginnen. 

 

Ik probeer elke dag een klein stukje te lezen uit een 

boek dat een beetje mijn tweede Bijbel is 

geworden. Niet dat ik er altijd voor in de juiste 

stemming ben, maar ik weet dat als ik dat doe ik 

vaak iets tegenkom dat me verrast en goeddoet en 

me in die juiste stemming brengt. De titel van dit 

boek luidt Wat de liefde doet en het is geschreven 

door de Deense filosoof en theoloog Sören 

Kierkegaard en een aantal jaren geleden prachtig in 

het Nederlands vertaald door een doopsgezind 

predikantenechtpaar.  

 

 

 

 

Het gaat eigenlijk allemaal over hoe je kijkt, naar de wereld, naar anderen, naar jezelf. Waar 

laat je je blik door leiden? Je moet je door maar één ding laten leiden, zegt deze Kierkegaard, 

in navolging van Jezus, en dat is het grote gebod van de liefde.  

Graag wil ik wat ik in de afgelopen week bij hem las verbinden met de evangeliewoorden van 

vanochtend.  

Kierkegaard constateert dat het altijd o zo gemakkelijk voor ons is om ons te beklagen: over 

de wereld, de mensen, de omstandigheden, -alles wat het ons moeilijk maakt om het gebod 

van de liefde in praktijk te brengen. Ik wil dat echt heel graag, liefde bewijzen, maar ik vind 

helaas maar weinig in de wereld dat die liefde echt waard is.  

Hij vergelijkt dat met een kunstenaar die zegt: ‘Ik ben kunstenaar, schilderen is mijn grote 

passie en ik probeer voortdurend mensen en dingen te vinden die ik kan schilderen.  Ik heb 

de hele wereld afgereisd en kosten noch moeite gespaard, maar ik heb geen mens kunnen 

ontdekken die het waard was geschilderd te worden. In ieder gezicht heb ik wel een kleine 

onvolkomenheid gezien. Helaas ik zoek vergeefs’.  

Daartegenover plaatst Kierkegaard een kunstenaar die zegt: ‘Ik hoef helemaal niet op reis te 

gaan, ik hoef alleen maar rond te kijken in de kleine kring van mensen die mij het meest 

nabij zijn.  

Daar heb ik nog geen enkel gezicht gevonden dat zo onbeduidend was of zo onvolkomen dat 

ik er geen mooie kant in kan zien of iets verrassends in kan ontdekken.’  

Wezenlijk voor de beeldende kunst is niet zozeer datgene wat afgebeeld wordt, maar de blik 

waarmee gekeken wordt. En wezenlijk voor de kunst van de liefde is niet het voorwerp dat 



ze zoekt, maar de blik waarmee ze kijkt: naar de wereld, naar de mensen en ook naar de 

eigen persoon.  

Vergeet vooral die laatste niet. Als je niet goed met liefde en mildheid naar jezelf kunt kijken, 

kun je het ook niet naar anderen.   

Als de Bijbelse opdracht van de liefde alleen maar zou onthullen dat er niets of niemand het 

echt helemaal waard is om bemind te worden, omdat er zoveel aan ontbreekt, zou die 

opdracht een vloek zijn, in plaats van wat het werkelijk is: uitzicht, belofte, duizelingwekkend 

mogelijkheid, waardoor de wereld open gaat. 

De blik waarmee Jezus kijkt naar de wereld, de mensen en zijn leerlingen, die hij hier twee 

aan twee de wereld instuurt, brengt al liefde met zich mee. Door de blik waarmee hij kijkt 

gaat er iets open, in de wereld, in de mensen, in zijn leerlingen. Die wekt in anderen het 

verlangen om liefde te beantwoorden, om ook zelf met de ogen van de liefde te gaan kijken.  

Zodat mensen veranderen van stuurloze en uitgeputte schapen zonder herder in mensen 

met een doel, richting, hoop, vertrouwen. Zodat de leerlingen uitgroeien van een 

voortdurend met elkaar van mening verschillend zootje ongeregeld tot een team van 

geinspireerde mensen, die elkaar accepteren in hun verschillend en elkaar in liefde dragen.   

Wat de liefde doet is gemeenschap scheppen, -altijd weer opnieuw. 

 


