
Gemeente van Christus, 

 

Een paar weken geleden zijn we verhuisd. Uit de mooie stad Zwolle naar het 
platteland. Een plek met ruimte en uitzicht om het huis.  

Naast ons huis is een veld, dat toen wij er kwamen wonen nog leeg en zwart was. 
Nu staan er aardappelplanten, en de afgelopen weken zag je ze groter worden. Het is de 
verwondering van ieder lenteseizoen, dat alles begint te groeien, uit te lopen, te bloeien. Op deze 
nieuwe plek ben ik me bewuster van de natuur en ook de landbouw. Een regenbui bijvoorbeeld 
waarvan je voelt en ziet hoe hard nodig die is, als het een paar weken droog is geweest.  

Bij dit soort alledaagse ervaringen sluiten ook Bijbelteksten aan. Woorden van God, die verdieping 
geven aan ons leven, aan wat we zien en ervaren. Woorden die ons optillen, ons de ogen openen 
voor wat God in onze wereld teweeg brengt. Een paar van die woorden heb ik vandaag voor mijn 
afscheid gekozen.  

Matteüs 13 staat vol gelijkenissen die Jezus vertelt. De gelijkenis van de zaaier, over het woord van 
God, hoe dat heel verschillend terecht kan komen, in vruchtbare aarde maar ook op harde rotsgrond. 
En dan die korte gelijkenis die we net lazen, over dat kleine zaadje van de mosterdplant. Het verhaal 
speelt met de tegenstelling tussen klein en groot. Het zaadje wordt het kleinste van alle zaden 
genoemd. Het wordt in de akker gezaaid, en wat verwacht je daar nu van? En dan groeit het uit tot 
een geweldige struik, de grootste onder de planten. Van het allerkleinste tot het allergrootste. 
Overweldigend, verrassend, zo is de uitwerking van Gods woorden. En uitnodigend. Een struik waar 
de vogels komen nestelen. Daar raken hemel en aarde aan elkaar, de struik die uit de aarde groeit, 
de vogels van de hemel die er hun nest bouwen. Zo raken God en mens aan elkaar. Gods woorden, 
die diep in de mens beginnen te ontkiemen, rijpen, vruchten voortbrengen.  

Het beeld van het zaaien komt veel vaker in de Bijbel terug. Zoals de boer steeds opnieuw, ieder jaar, 
zaait. In vertrouwen dat het zaad zal opkomen, nieuw leven. De graankorrel die sterft in de aarde, en 
op die manier veel vrucht voortbrengt, woorden die Jezus over zichzelf zegt, in het evangelie van 
Johannes. Dat is het geheim van Jezus, en van zijn nieuwe wereld. Liefde die wordt gezaaid, 
misschien zo klein dat je je niet kunt voorstellen dat het enig effect heeft. En die dan uitgroeit tot een 
grote struik, een veilige ruimte voor anderen om te leven, het leven weer door te geven. 

Jesaja, de profeet, zegt het prachtig. Nooit zullen de woorden van God zonder vrucht blijven. Die 
woorden zijn als regen en sneeuw. Ze doordrenken de aarde. En dan is er zaad, en er is brood. Dat is 
wat God wil, en zo gebeurt het. Dat er leven is, steeds weer opnieuw, ook al zie je het soms 
nauwelijks. Dat er altijd weer hoop is op dat jonge groen en dat gele graan. Overvloed, en vreugde en 
vrede. Jesaja zegt dit tegen mensen die al jarenlang in ballingschap leven. Die zijn weggevoerd uit 
hun eigen land, uit hun eigen huizen, die afhankelijk zijn en waarschijnlijk zonder veel hoop. En tegen 
hen zegt Jesaja: vertrouw me, vertrouw God, want het zal anders worden. Jullie zullen in vreugde 
hier wegtrekken, uit de ballingschap, en jullie zullen in vrede terugkeren, terug naar jullie huizen. En 
onderweg zullen de bergen en de heuvels voor jullie juichen, de bomen zullen in de handen klappen. 
En er zal weer geluk zijn, en overvloed, en leven, en hoop. De doornstruiken met die harde stekels 
veranderen in prachtige grote groene bomen, cipressen. En de harde distels veranderen in zoet 
geurende mirtenstruiken.  



Als je stilstaat bij jezelf, je eigen leven, en je probeert te zien wat Gods woorden in jouw eigen leven 
teweeg hebben gebracht, wat zie je dan? Zijn er zaadjes geplant, komt er iets boven, zie je iets 
bloeien?  

Een van de mooie dingen, als ik denk aan mijn jaren hier, in de Oosterkerk, is dat ik daar veel van 
mocht horen en zien. Hoe mensen met hun geloof bezig zijn, hoe het troost kan geven, soms als het 
leven heel moeilijk is. Vertrouwen, dat je niet alleen bent, maar dat God er is, hemel en aarde 
verbonden. Verhalen hoe geloof je richting geeft in het leven, in de keuzes die je maakt, in wat 
belangrijk is, bijvoorbeeld in omzien naar andere mensen, in diaconaat. Hoe geloof energie kan 
geven om te zingen, om feest te vieren. Hoe Gods woorden ook aanleiding kunnen zijn om ermee te 
worstelen, ze te bevragen, zoeken wat je er in vredesnaam mee kunt of mee wilt. Gods woorden 
doen iets, ze keren niet leeg terug. Als predikant, dienaar van dat bijzondere woord, krijg je veel te 
horen, en soms kun je ook iets toevoegen, uitleggen, woorden uit de schatkamer tevoorschijn halen, 
tot spreken brengen. 

De woorden van Jesaja en Jezus helpen me om steeds weer te zien dat de kracht van Gods woord 
gelukkig niet van een predikant afhankelijk is. Van geen enkel mens. Want er zijn in die jaren in de 
Oosterkerk ook momenten geweest dat ik voelde dat ik niet alles goed kon doen. Te weinig aandacht 
voor iemand die dat eigenlijk wel nodig had. De verwachtingen zijn altijd hooggespannen, soms ook 
te hooggespannen zeg ik er bij. Alsof pastorale zorg vanuit de kerk samenvalt met een bezoek van 
een predikant. Dat is een diepgeworteld en hardnekkig misverstand, dat geen recht doet aan gaven 
en talenten, vruchten van de Geest, in ieder gemeentelid. Tegelijkertijd liep ik soms tegen grenzen 
aan, in tijd (2 dagen in een pastorale wijk die daarvoor een fulltime predikant had) en in mijzelf, mijn 
eigen beperkingen. Afscheid is ook een moment om dat onder ogen te zien, en los te kunnen laten, in 
Gods hand en in zijn vergeving. 

De afgelopen jaren waren ook een zoektocht voor ons als gemeente. Hoe kunnen we een plek zijn 
waar Gods woord ontkiemt, vrucht draagt? Voor oudere trouwe gemeenteleden, maar ook voor 
jongere generaties, voor kinderen? Vertrouwen houden dat Gods woord nooit leeg terug zal keren, 
en tegelijkertijd ook zelf met die woorden aan de slag, er ruimte aan geven, ook als dat misschien 
vraagt om andere vormen, andere muziek en beelden? En hoe werkt God in tijden van corona, als 
mensen elkaar niet kunnen ontmoeten en opzoeken?  

Er zijn heel wat doornstruiken en distels op onze weg, en we voelen allemaal de stekende pijn, soms 
of vaak. En juist dan nodigen Jesaja en Jezus ons uit, om verder te kijken. Om stil te staan bij die 
beelden van nieuw leven dat altijd weer tevoorschijn komt, soms op onverwachte plekken, soms in 
onverwachte vorm of grootte.  

De gelijkenis van het mosterdzaad gaat over vertrouwen en over geroepen worden. Vertrouwen dat 
Gods woord in jou gezaaid is, dat God niet ophoudt het vruchtbaar te maken, tot bloei te brengen. En 
geroepen worden, omdat ieder mens geroepen is zich voor dat woord open te stellen. Zodat het 
wortel kan schieten, en niet blijft liggen op rotsblokken. Geroepen ook om je uit te strekken naar 
anderen, als de takken van die mosterdstruik.  

Voor mijzelf is dat altijd een belangrijke stem geweest, in hoe ik geloof en in mijn werk sta. Om 
aandacht te hebben voor die verbinding tussen hemel en aarde, tussen Gods woord en onze wereld.  
Woorden van de profeten uit het Oude Testament en van Jezus, over recht en gerechtigheid, 
terugkerende visioenen van een samenleving waarin juist ook plek is voor mensen die arm zijn, 
weinig macht hebben, afhankelijk. Vrede, een plek waar mensen elkaar niet naar het leven staan 
maar het goede zoeken voor elkaar. Respect ook voor Gods wereld, mensen en natuur, de schepping, 
en daar zorgvuldig mee omgaan.  



Dat is ook de reden waarom ik naast mijn werk in de Oosterkerk ook werk deed voor een 
maatschappelijke organisatie, en daar de komende tijd ook ruimte aan blijf geven. Een klein 
uitstapje, omdat ik regelmatig de vraag krijg wat ik nu doe of ga doen. Sinds 
eind vorig jaar werk ik bij Stichting ZOA, een stichting die zich inzet voor 
noodhulp. Hulp aan mensen die vluchteling zijn geworden, die leven in situaties 
waar oorlog en conflict is, vaak ook armoede, en droogte of juist 
overstromingen. ZOA biedt noodhulp en daarnaast ook maar langdurige hulp, 
om mensen te helpen hun leven weer op te bouwen. Voor wie er meer over wil 
weten: in de hal heb ik een stapeltje folders neergelegd van ZOA.  

Hoe mijn weg precies gaat lopen weet ik niet, en ik laat dat ook open. Ik zal nog heel regelmatig 
blijven voorgaan in kerkdiensten op verschillende plekken. En wie weet komen er andere dingen op 
mijn pad, die passen bij mijn predikantschap.  

Voor nu neem ik in vertrouwen afscheid van de Oosterkerk. Een plek waar ik 6 jaar met veel plezier 
heb gewerkt, waar ik me zeer thuis heb gevoeld. Een plek waar we elkaar vinden in geloof, hoe 
verschillend ook beleefd en geuit. Het voelt nog wel heel onwerkelijk, om zo afscheid te nemen van 
jullie, zoveel mensen in deze gemeente bij wie ik op allerlei verschillende manieren betrokken was, 
intensiever of meer op afstand. Ik ben heel dankbaar, voor alles wat ik heb gekregen en geleerd, voor 
de warmte die ik heb ervaren, de openheid, het vertrouwen.  

Ik heb wel eens eerder iets laten zien van een paar schilderijen die ik thuis heb hangen. Het zijn 
Afrikaanse spreekwoorden, en ik heb ze verzameld in de tijd dat wij in West-Afrika 
woonden. Mooie aansprekende woorden en beelden. Een daarvan heb ik ook voor 
vandaag uitgekozen.  

Maak je geen zorgen over de oogst, maar zorg dat je goed zaait. Woorden die voor mij 
uitdrukken waar ook die Bijbelteksten van vandaag over gaan. 

Goed zaaien. Dat is niet allereerst aan ons, het is God die zijn woord en zijn liefde zaait. Het is wel 
aan ons om open te staan, en alles wat opkomt en groeit te koesteren, ermee aan het werk te gaan, 
het verder te brengen.  

Zonder zorgen over hoe groot de oogst zal zijn, en hoe die oogst er precies uit zal zien. Dat is in Gods 
hand. Dat hoef je een Afrikaanse boerin niet te vertellen. Ze weet als geen ander hoe afhankelijk je 
bent van regen en zon, van vruchtbare grond en van goed zaad. En toch is er dat vertrouwen, ieder 
seizoen weer, om te zaaien en te planten en te bemesten. In het vertrouwen dat er oogst zal zijn. Dat 
er brood zal zijn, en vreugde over wat boven komt. Deze woorden wil ik jullie graag meegeven bij dit 
afscheid. 

In alles waar je mee bezig bent, in je eigen leven, in je familie, je werk, in de Oosterkerkgemeente: 
maak je geen zorgen over de oogst. Richt je aandacht op het zaaien, op Gods woord dat nooit leeg 
terugkeert. De oogst is in Gods hand. Er zullen cipressen zijn en geurende mirtenstruiken. Er zullen 
zaadjes uitgroeien tot een geweldige struik waarin de vogels van de hemel nestelen. Open je ogen 
voor die werkelijkheid van God, laat je in alles leiden door geloof, hoop en liefde. 

Amen 

 


