Kerkdienst op 19 februari 2017 – Voorganger ds. Arjen Hiemstra

Gemeente van Jezus Christus,

Eens in de week denk ik met enkele collega’s na over de lezing van de zondag. Zo ook deze week. We
waren in Doesburg, en toen ik de auto op de parkeerplaats zette, zag ik net een moeder met haar
jonge kind aan komen lopen vanuit de supermarkt 100 meter verderop. Het ging niet helemaal goed
tussen de moeder en het kind, de dochter had niet veel zin in luisteren. En hoewel de moeder het kind
gebood bij haar te blijven, sprintte ze bij de auto aangekomen naar een klein kinderspeelplaatsje aan
de andere kant van het parkeerterrein.
Zuchtend en puffend zette de moeder de boodschappen in de auto en riep
“IK ZEG JE, NU HIER KOMEN, EN ANDERS… ÉÉN – TWEE……”
Maar het kind kwam nog steeds niet, het zat lekker te schommelen en ze maakte zich niet druk over
de vermoeidheid van haar moeder, over haar agenda en alles wat zij nog had willen doen die dag. Ze
ging rustig door.
Ik heb niet gezien hoe het is afgelopen, het leek me beter door te lopen, want bij moeder zag je de
spanning oplopen. Maar toen we later bij de koffie over de evangelielezing van vanmorgen zaten na te
denken, kwam dit beeld weer bij mij op: Je zaait wat. In je kind. Je hoopt dat ze een beetje de weg wil
gaan die jij voor haar had bedacht. Dat er iets uit komt dat goed is. En als je kind nog zó jong is, dan
hoop je ook dat het kind een beetje wil luisteren naar wat jij zegt.
Je zaait wat maar soms kom je er achter dat je kind andere wegen gaat. Dat de speeltuin veel
aantrekkelijker is dan het kinderzitje in de auto, waar je weer vast zit en maar moet wachten.
Zo gaat het altijd met kinderen opvoeden. Zaaien en zaaien maar. En je hoopt dat er ooit wat uitkomt.
Je zaait wat, maar moet er soms achter komen dat het zaad bij je kind op de harde rotsbodem is
gekomen. Het kind langs jouw weg de wereld in. Maar als het moeilijk wordt in die wereld, als het
leven onbarmhartig is, dan raakt het kind beschadigd en in het leven geknakt.
Je zaait wat, maar moet er achter komen dat het zaad bij je kind tussen de distels terecht is gekomen.
Het kind gaat de wereld in waar ook andere stemmen klinken. En die stemmen klinken zo hard, dat
jouw woorden verloren gaan. De distels overheersen wat jij leerde. En misschien raak je je kind wel
kwijt.
Je zaait wat, maar moest er achter komen dat het zaad op het pad viel. Op de één of andere manier
kwamen jouw woorden niet aan. Vogels pikten het weg. En je kind luisterde niet.
De kunst van je kind een weg wijzen is dat je blijft zaaien. Dat je het niet opgeeft. En dat je het
onbaatzuchtig doet. Dat je niet bij jezelf zegt: “als ik nou dit stimuleer, dan zal mijn kind later wel dát
terugdoen”. Opvoeden is niet berekenend. Het is zaaien en zaaien en maar afwachten of er misschien
eens een plantje opkomt. Afwachten of er op termijn misschien eens iets van vrucht dragen tot stand
komt.

God gaat ook maar door met zaaien in de gelijkenis die Jezus vertelt. Hij stopt niet. Hij zegt niet: “Ja
maar, deze grond is zo weerbarstig, hier zal ik mijn zaad maar niet aan toevertrouwen”. Hij denkt ook
niet: “ik zal eerst maar eens flink distels gaan wieden” of: “ik zal eerst eens al die rotsblokken uit mijn
akker halen”. Hij strooit zijn zaad maar uit over de wereld. Hij slaat de harde paden ook niet over.
“Een zaaier ging uit om te zaaien
hij zaaide zo wijd als de wind”
Dat komt voort uit zijn schepper zijn van de wereld. Hij wil dat het jonge groen ontkiemt zoals in het
scheppingsverhaal aan ons verteld wordt. Hij wil dat er planten zijn en allerlei bomen die vruchten
dragen met zaad erin. Want dát is goed. Daar werd het avond voor en morgen, de derde dag.

God is de zaaier, maar daarmee is niet alles gezegd. Jezus boodschap is dat ook wij mensen moeten
zaaien. Gods zaaien vraagt om navolging. Wij zijn zijn handen en voeten.
Wij moeten het zaad doorgeven en ons niet afvragen waar het zaad terecht komt. Zelf zaaiers worden.
Je denkt dat het de goede weg is, maar je moet maar zien. Je zaait wat in jouw wereld zoals je in je
kind wat zaait. En je bekommerd je er niet om, of er ergens verborgen rotsen liggen die je zaaien
zinloos zouden kunnen maken. Misschien zijn die plekken er wel. Maar wat heeft het voor zin om
daarom het zaaien op te geven?
Je bekommerd je er ook niet om of er misschien een pad is, waar de vogels het snel kunnen
wegpikken. Waar dat wat je goed had bedoeld niets oplevert, omdat er anderen zijn die er met je
goede woorden, je goede daden vandoor gaan. Wat jij had bedoeld komt niet tot groei. Mensen
interpreteren het heel anders. Maar wat heeft het voor zin af t haken. Wordt jij er beter van? Wordt de
wereld er beter van?
Net zo min als je je er om bekommerd dat ergens misschien ook ander zaad in de grond ligt te
wachten. Dat ergens in de grond ook zaad van distels is gevallen. Je moet het zaaien niet nalaten
omdat je weet dat ook ergens distels gezaaid worden. En dat jouw woorden en daden wel eens verstikt
kunnen worden door al het andere wat in de wereld is gezaaid door andere mensen. Maar waarom zou
je niet zaaien? Denk je soms dat God het wel voor je zal oplossen?
Pas als mensen zaaien, komt er iets van dat koninkrijk. Pas als je zelf iets zaait, kan jouw leven van
waarde worden. Voor jezelf, voor de wereld, voor de mensen.

Iemand die heel inspirerend zegt dat je iets met je leven moet doen is Julia Engelmann. Twee weken
geleden hadden we een echte rapper hier in de kerk, vandaag is het een actrice en slam-dichter. Het
lijkt wel wat op rappen, wat zij doet. Haar gedicht, ‘One day’ is gebaseerd op het refrein van een lied
met die titel. Eigenlijk zou u het moeten zien. De voordracht doet er namelijk toe. Als u thuis komt,
moet u het maar eens opzoeken op internet. De link
staat in de liturgie.
We gaan er hier naar luisteren. Ze begint een beetje
zenuwachtig, en zingt het refrein nog even voor haar
publiek in een grote collegezaal vol studenten in het
Duitse Bielefeld. Daarna volgt haar gedicht. De tekst
staat in het Duits met daarnaast een vertaling op het
losse vel in de liturgie.
Hier kunt u luisteren<<<

God zaait door onze handen en voeten. Laten wij dan zaaien en verhalen vertellen. Of we nu jong zijn
of oud zijn. Want die kleine zaadjes van ons maken het verschil. Die groeien uit. Die brengen Gods
liefde onder de mensen.
Amen.

