
Gemeente van Christus, 

 

Ken je het verhaal van de visser en de zakenman? 

De zakenman, eigenaar van een grote fabriek, nam vakantie, om op te laden. Hij stapte in het 
vliegtuig naar een tropische bestemming. Tijdens een wandeling over het strand zag hij een visser 
naast zijn vissersboot liggen, relaxed voor zich uit kijkend. 

De zakenman maakte een praatje. ‘Waarom ben je niet aan het vissen?’, vroeg hij, ‘want het is nog 
maar het eind van de ochtend?’ 

‘Omdat ik genoeg vis heb gevangen voor vandaag’, zei de visser. 

‘Waarom vang je niet nog wat meer vis?’ vroeg de verbaasde zakenman?  

‘Wat zou ik met die vis moeten doen?’, vroeg de verbaasde visser? 

‘Nou’, zei de zakenman, ‘ je zou die vis kunnen verkopen? Met dat geld kun je een motor kopen voor 
op je boot, verder de zee opgaan en nog meer vangen en weer verkopen. Misschien kun je na een 
tijdje wel een 2e boot kopen, en daarna nog meer, en u kunt een grote visexporteur worden. Ik wil u 
best helpen een plan te maken, om rijk te worden, en misschien kan ik u wat geld lenen’. 

‘En wat zou ik doen als ik rijk ben geworden’, vroeg de visser?  

‘Dan hebt u tijd om van het leven te genieten’, zei de zakenman. 

De visser glimlachte en ging weer naast zijn boot liggen. ‘Wat denkt u dat ik nu aan het doen ben?’. 

 

We zijn er goed in, om onszelf voort te jagen. Uitputting is een woord dat daarbij hoort. We putten 
onszelf uit, soms ook andere mensen. We putten onze aarde uit. We nemen meer dan wat er is, dan 
wat redelijk is, dan wat we nodig hebben. Om geld te verdienen, in rijkdom te kunnen leven. De ene 
mens wordt rijker, de ander leeft in armoede, soms zelfs in slavernij. En het is ongelooflijk moeilijk 
om jezelf aan die krachten en aan dat systeem te onttrekken. Ook al voel je misschien best het 
ongemak, misschien ook de schuld. En is er misschien ook een verlangen naar meer rust, meer tijd 
voor genieten, voor samenzijn met anderen, voor wat in het leven echt van waarde is. 

We spiegelen ons aan een paar Bijbelteksten, waarin het gaat over manieren van leven die iets 
belichamen van wat goed is, heilzaam, rechtvaardig. Leven in rust. 

Die tekst uit Handelingen schetst in een paar zinnen het leven van die eerste gemeenschap van 
christenen. Mensen die even in een soort andere wereld lijken te stappen. Waarin ze zich wijden aan 
wat voor hen waardevol is. Samen eten, samen bidden. In een geest van eenvoud en vol vreugde, 
staat erbij. Ook materieel delen ze wat ze hebben, zodat niemand tekort komt. En ze loofden God.  

Het lijkt een soort utopie, en heel makkelijk kun je dit soort teksten ook weer platslaan met 
praktische bezwaren. In de echte wereld kan dit toch nooit. Die christenen hebben dat ook niet lang 
volgehouden. Het communisme heeft ook niet gewerkt. Het is allemaal waar, en toch is het 
interessanter om zo’n tekst wel te laten spreken. Want er zit ook hoop in, een verlangen naar een 
manier van leven die anders is, waardevoller. En zo’n vlammetje van hoop moet je niet te snel doven, 
maar er juist ruimte voor maken. Zodat het misschien iets in beweging kan zetten in je eigen leven. 



Zo lees ik ook die teksten uit Leviticus. Omdat ze denk ik iets heel waardevols blootleggen, ons iets te 
zeggen hebben over een leven dat recht doet aan onszelf, aan andere mensen, aan de schepping. En 
aan God, het gaat om leven dat aan God gewijd is. En daar horen dan die woorden bij van rust en 
onbezorgdheid, eenvoud en vreugde.  

De teksten uit Leviticus zijn onderdeel van de wetten voor het volk Israël, die hun leven in het 
beloofde land moeten reguleren. Het gaat over een manier van samenleven, die nieuw is. En je voelt 
steeds het contrast met het oude leven. Het leven in Egypte, waar ze slaven waren, en moesten 
werken voor Farao. Zodat Farao meer rijkdom en macht kon vergaren. Nu, na de uittocht, de Exodus, 
is het volk vrij. Maar hoe doe je dat, een leven in vrijheid inrichten?  

Het ritme van het geloofsleven heeft het nodig dat we met een bepaalde regelmaat stoppen met 
onze eigen activiteiten. Dat we ons leven niet laten beheersen door patronen van productie en 
consumptie, dat we daar bewust weerstand aan bieden.  Stilstaan, om ruimte te maken voor 
dankbaarheid, stoppen om vol vreugde aandacht aan God de Schepper te geven.  

Dat ritme van rust is onderdeel van de 10 geboden, het 4e gebod, om iedere week 1 dag rust te 
houden. Ruimte te maken voor wat van waarde is. Bidden, bezinning, ontmoeting, precies waarom 
we hier vandaag ook bij elkaar zijn. Vanuit daar wordt dat ritme voor het volk Israël verder 
uitgebouwd. Ieder 7e jaar is een sabbatsjaar, een jaar waarin alles tot rust komt. Er wordt niet 
gezaaid en geoogst, de boer heeft rust, en ook het land. In jaar 6 belooft God een dubbele oogst, 
meer dan genoeg om de tijd waarin er geen oogst is te overbruggen, onbezorgd. Voor iedereen is er 
genoeg, en iedereen mag nemen van wat er opkomt op het land, mens en dier staat er bij. En dan, na 
7 keer 7 jaar, is het jubeljaar. Ook dan gaat het om leven van wat er vanzelf opkomt, maar het gaat 
verder. Schulden worden kwijtgescholden, en mensen die hun land zijn kwijtgeraakt krijgen het 
terug. Iedereen mag opnieuw beginnen. Want, wordt erbij gezegd: het land is nooit jouw eigendom. 
Het land is en blijft eigendom van God. Mensen mogen het land gebruiken, er wonen en het 
bewerken, maar de mens blijft altijd te gast bij God.  

Ik moest denken aan de televisieserie De Kloof, gemaakt door Sander Schimmelpenninck, misschien 
heb je er iets van gezien. Hij laat zien hoe in Nederland de kloof groter wordt, tussen hebben en niet 
hebben, tussen kansen krijgen en uitgesloten worden, tussen onbezorgd leven en gevangen zijn in 
een leven waaruit je vrijwel niet kunt ontsnappen. En hoe dat van generatie op generatie wordt 
overgedragen, en de kloof dieper wordt, en we in onze samenleving niet in staat zijn die kloof te 
overbruggen. Wat is het dan een aanlokkelijk perspectief dat ten minste één keer per generatie, eens 
in de 50 jaar, mensen de kans krijgen fundamenteel opnieuw te beginnen. Bevrijd worden uit een 
leven dat je gevangen houdt, en dat kan een leven zijn in armoede en tekort, maar dat kan ook een 
leven zijn met prestatiedrang, waarbij je nooit meer onbezorgd kunt leven omdat je zoveel bezit hebt 
vergaard dat dat je gevangen houdt, dat je nooit tot rust komt. 

Ik moest ook aan Bangladesh denken. Vorig jaar was het 50 jaar geleden dat het land ontstond als 
onafhankelijke staat. Wat zal dat een tijd geweest zijn vol hoop, vol plannen en verwachtingen, hoe 
het leven in dit land zou zijn, in vrijheid, in onafhankelijkheid. En als je dan nu kijkt, hoe het leven 
eruit ziet voor de gemiddelde boerin in Bangladesh. Veel armoede. Een land dat verscheurd wordt 
door conflicten en politieke en religieuze verschillen. Waar kinderen in fabrieken werken aan kleding 
voor ons hier in Europa. Een land dat relatief veel last heeft van klimaatverandering en de zeespiegel 
die stijgt, waardoor de schade door overstromingen en verzilting steeds groter wordt, en steeds 
meer levens eist. En natuurlijk zijn er ook positieve dingen. Economische ontwikkeling, mensen die 
genieten van hun leven, met elkaar en hun familie. En het is mooi om te mogen bijdragen aan een 
project in Bangladesh, aan het verbeteren van levensomstandigheden. Zo kunnen wij vanuit de 



overvloed die er is ook delen met anderen, zoals in het sabbatsjaar. Maar wat kan ik er ook van 
dromen dat we nog fundamenteler dingen zouden kunnen veranderen. Dat mensen echt werkelijk 
een nieuwe start kunnen maken, in vrijheid, in vrede, in onbezorgdheid. 

En het is makkelijk om dat ook weer weg te wuiven, want praktische bezwaren zijn er te over. Dat 
kun je ook doen met die teksten uit Leviticus. Het is waar dat het jubeljaar op die manier 
waarschijnlijk nooit is uitgevoerd, er zijn in ieder geval weinig aanwijzingen voor te vinden, historisch. 
En toch….ik wil die droom niet kwijt, die hoop, dat vergezicht. Dat het anders kan. Dat het beter kan, 
leven als gast in Gods wereld, onbezorgd en vol vreugde, dat alles tot rust kan komen. 

Vandaag, nu we voor het eerst hier in de kerk weer alle beperkingen konden loslaten, een soort 
herwonnen vrijheid, is het ook wel interessant om ons die vraag te stellen. Hoe doen we dat nu? Ons 
leven weer vormgeven, ook in de kerk, op een manier dat we ruimte maken voor God, voor wat echt 
van waarde is, voor rust en voor vreugde? 

Toen de pandemie net was uitgebroken waren er stemmen die ook de mogelijk positieve kanten 
benoemden. Meer rust, doordat agenda’s werden leeg geveegd, meer tijd voor elkaar. Tijd voor het 
klimaat om te herstellen van vervuiling door industrie en vliegtuigen. Maar het leek wel alsof die 
stemmen steeds minder te horen waren, hoe langer de pandemie aanhield. Er kwamen andere 
stemmen overheen, van onbegrip en boosheid, op de regering, op elkaar. We werden discussies 
ingezogen, er was onvrede, we wilden ons normale leven weer terug. En als ik nu om me heen kijk zie 
ik weinig aandacht meer voor reflectie en rust, we lijken wel met dubbele snelheid alles in te willen 
halen wat we hebben gemist. Het aantal vliegbewegingen stijgt snel, de economie draait op 
topsnelheid en de agenda’s lopen vol.  

Hoe kunnen we zelf een ritme vinden, een geloofsritme, een manier om in de wereld te staan waarin 
we echt ruimte maken voor wat van waarde is? Ik hoop dat je die vraag meeneemt, vandaag, voor 
jezelf. Niet in grote idealen, misschien, over hoe we de hele wereld kunnen veranderen. Maar klein 
beginnen is ook een stap. Die geest van eenvoud en vreugde toelaten, de rust en de onbezorgdheid. 
Wat gebeurt er als je in je eigen leven de rust toelaat, als je stopt met rennen en werken? Wat komt 
er op, als op een braakliggend stuk land? Afwachten, ruimte geven, dankbaar zijn voor wat er is. 
Zoals de visser naast zijn bootje. Dat geldt misschien ook wel voor ons als gemeente. Het helpt ons 
niet als we weer allemaal heel hard gaan rennen, proberen het oude terug te winnen. Maar rust 
durven nemen, ruimte maken voor dat wat vanzelf echt wel weer zal gaan groeien. Danken en 
bidden. Samen eten en delen van wat er is. Te gast in Gods wereld. 

Amen 

  

 

 

 

 


