
 

zondag 12 juli 2020 in het Kruispunt 
(corona-condities) 

 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Jesaja 55, 6-13 

6  Zoek de HEER nu hij zich laat vinden,  
roep hem terwijl hij nabij is.  
7  Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,  
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.  
Laat hij terugkeren naar de HEER,  
die zich over hem zal ontfermen;  
laat hij terugkeren naar onze God,  
die hem ruimhartig zal vergeven.  
8  Mijn plannen zijn niet jullie plannen,  
en jullie wegen zijn niet mijn wegen-spreekt de HEER.  
9  Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,  
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,  
en mijn plannen jullie plannen.  
10  Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel  
en daarheen niet terugkeert  
zonder eerst de aarde te doordrenken,  
haar te bevruchten en te laten gedijen,  
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten- 
11  zo geldt dit ook voor het woord  
dat voortkomt uit mijn mond:  
het keert niet vruchteloos naar mij terug,  
niet zonder eerst te doen wat ik wil  
en te volbrengen wat ik gebied.  
12  Vol vreugde zullen jullie uittrekken  
en in vrede zul je huiswaarts keren.  
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten,  
en alle bomen zullen in de handen klappen.  
13  Doornstruiken maken plaats voor cipressen,  
distels voor mirtestruiken.  
Zo zal de HEER zich roem verwerven,  
het is een eeuwig en onvergankelijk teken.  
 
 
orgelspel Liedboek 313, 1.5.   Een rijke schat van wijsheid... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Matteus 13, 1-9. 18-23 

1  Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. 
2  Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot 

zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. 



3  Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land 
om te zaaien. 

4  Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het 
opaten. 

5  Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot 
meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. 

6  Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. 
7  Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het 

zaaigoed. 
8  Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels 

honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 
9  Laat wie oren heeft goed luisteren!’ 
(... ) 
18  Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: 
19  bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die 

het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. 
20  Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het 

meteen met vreugde in zich opnemen. 
21  Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege 

het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. 
22  Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij 

wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord 
verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. 

23  Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. 
Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels 
dertigvoudig.’ 
 
orgelspel  Liedboek 764, 1.3.4.  Een zaaier ging uit... 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

--buiten— 

 

Kerkdienst in corona-tijden is een bijzonder gebeuren.  

 

Aanmelden, op afstand zitten,  

niet zingen - er zijn heel wat restricties.  

 

De kerken gaan er verschillend mee om.  

Ze hebben ook verschillende mogelijkheden.  

 

In mijn vorige gemeente, Oostkapelle, hoorde ik,  

doen ze alleen kerkdiensten in de open lucht.  

 



Ze hebben daar een gigantisch groot  

parkeerterrein, dus iedereen kan komen,  

aanmelden hoeft niet, ruimte zat,  

zingen kan ook in de open lucht want de ventilatie is optimaal.  

Je bent alleen afhankelijk van het weer.  

 

Als het regent, dan is er geen kerkdienst.  

 

Maar zoals de meesten van u wel weten:  

in Zeeland is het altijd mooi weer.  

 

 

Ook in het evangelie wordt ons verteld:  

Jezus gaat naar buiten.  

Hij verliet het huis en ging aan de oever van het meer zitten.  

 

Dat staat er niet vaak zo uitdrukkelijk in de bijbel,  

en de kans is groot dat het mij  

niet eens opgevallen was  

als het geen corona-tijd was.  

 

Jezus gaat zich klaarmaken voor iets dat binnenshuis niet kan.  

Want hij gaat er van uit  

dat er heel veel mensen komen.  

 

En als de joodse schriften van een rabbi gaan zeggen  

dat hij gaat zitten dan betekent dat:  

hij gaat wat vertellen. 

 

 

Massa's mensen komen er op af.  

Het worden er al gauw te veel,  

zodat Jezus van plaats verandert,  

hij gaat weg van de oever en gaat  

met een boot het water op.  

 

Hij is de enige die afstand kan nemen, en zo  

kunnen de mensen hem ook beter horen...!  

 

En juist daar gaat hij het ook over hebben,  

dat kunnen horen  

- alsof die verplaatsing hem heeft ingegeven  

waar hij het over wil hebben... 

 

 

Wat gaat hij dan vertellen?  

Hij vertelt gelijkenissen.  



 

 

Dat dat daar staat is belangrijker dan je  

op het eerste moment zou denken.  

 

Dat betekent dat hij het dus NIET over  

wetten en geboden gaat hebben.  

Dat deed hij eerder wel, vanaf de berg, in de bergrede.  

Toen ging het over het verstaan van geboden:  

tot de ouden is gezegd, maar ik zeg:  

heb je vijanden lief.  

 

In het jodendom is daar een aanduiding voor.  

 

Het verstaan van de geboden, dat gaat  

over de weg die je moet gaan,  

dat is de halacha.  

 

Maar dit hier is haggada: dat is vertelling, 

dat gaat niet  

over wat je moet doen,  

maar over wat je je kan voorstellen,  

dit gaat over verbeelding,  

hij prikkelt je voorstellingsvermogen.  

 

Niet halacha dus: wat moet ik doen?  

Maar haggada: wat kan, wat mag ik me voorstellen? 

 

 

--zaadkracht— 

 

Zoals de mensen gekomen zijn, de grote aantallen,  

de massa's die daar op de oever staan,  

de een zus, de ander zo,  

en Jezus zich tot hen allen richt,  

zo is het ook met het woord van God, zegt Jezus.  

 

Dat wordt ook kwistig uitgestrooid, overvloedig.  

God bedoelt iedereen, maar je moet het oppakken,  

je moet er open voor zijn en ontvankelijk.  

 

Het wordt uitgestrooid zoals zaad wordt uitgezaaid.  

Niet met geweld bij het individu naar binnen gebracht.  

 

Laat ik zeggen: rondgestrooid,  

en dus niet ingespoten zoals  



de boeren van tegenwoordig met hun mest  

moeten doen.  

 

Jezus vertelt dit om duidelijk te maken  

wat voor geweldige kracht er schuilt  

in wat van God naar de mensen komt.  

 

Als je de bedoelingen van God toelaat in je leven  

dan sta je versteld van wat het  

teweeg kan brengen.  

Oriëntatie,  

houvast,  

barmhartigheid,  

recht en liefde.  

 

Het doet jou en de mensen zoveel.  

Het is er voor iedereen en  

het brengt goede dingen teweeg.  

 

Helaas komt dat zaad lang niet overal goed terecht,  

driekwart gaat verloren  

en doet niet wat het zou kunnen doen!  

 

Het woord van God heeft weinig invloed  

op zijn eigen lot!  

God kan blijkbaar niet zelf voor vruchtbare aarde zorgen  

bij de mensen.  

 

Net als zaad dat je uitzaait is het woord van God  

volstrekt afhankelijk van de open,  

ontvangende aarde.  

 

Het is in die zin machteloos,  

het kan er niet voor zorgen dat het goed terechtkomt. 

 

Maar waar het in vruchtbare aarde valt  

- maakt het onvoorstelbaar veel verschil!  

 

Mensen die zich erdoor laten raken  

gaan zelf goddelijke dingen uitstralen. L 

 

iefde, barmhartigheid.  

Dat is geweldig!  

 

Er zit een ontzettende kiemkracht in dat zaad!  

 



Denk aan wat we hoorden in Jesaja:  

"...het keert niet vruchteloos naar God terug,  

niet zonder eerst te doen wat hij wil  

en te volbrengen waar het er voor is.  

 

 

--grond— 

 

En zo verschuift in de uitleg van Jezus  

de focus van de kracht die het zaad in zich zeeft  

naar de grond waarin het zaad valt.  

 

Ook hier is het weer goed om te kijken  

naar de joodse achtergrond.  

 

Bij het Loofhuttenfeest draagt men de loelav.  

Dat is een bundel met vier soorten gewas:  

mirre,  

beekwilg,  

eetrog en een  

palmtak.  

 

Die staan symbool voor de verschillende delen  

van het volk Israël:  

---mensen die Gods woord bestuderen maar niet doen,  

---mensen die het woord van God wel doen  

maar niet bestuderen,  

---mensen die het woord niet bestuderen  

en ook niet doen, en - ja:  

---mensen die het woord van God zowel bestuderen  

als er naar handelen.  

 

Samen vormen ze het volk van God.  

En God heeft met zijn woord voor de mensen  

gewoon allen op het oog.  

 

In de gelijkenis van Jezus is er ook geen oordeel  

over wat goede grond is en wat niet.  

 

Degenen bij wie het woord geen vrucht draagt  

veroordeelt hij niet.  

Het gaat hem om het bemoedigende perpectief:  

waar goede aarde is zal rijke oogst zijn.  

 

 

Er gaat een enorme kracht van uit, van dat koninkrijk.  

 



Als mensen het toelaten en  

in de zin van dat koninkrijk gaan leven met elkaar,  

dan zal je versteld staan. 

 

Maar: je moet het dus opvangen, toelaten.  

 

 

--horen— 

 

Het is, lijkt me, niet zo zeer in de bedoeling van Jezus  

om precies uit te zoeken  

wat er goede en slechte grond is.  

 

Het gaat niet om de bodemanalyse,  

maar dat je doordrongen raakt  

van het belang van het horen.  

 

Als je niet hoort, als je het niet opvangt,  

wat er van God komt,  

kan het gewoon niet doen waar het voor bedoeld is.  

 

Het zaad is machteloos in zichzelf.  

Het woord van God kan niet zelf zorgen  

dat het goed terecht komt.  

Je moet het willen horen, dat woord.  

 

 

Een beetje vreemd vind ik het wel,  

het belang van het horen te benadrukken  

terwijl we als kerk in corona-tijd  

steeds meer van bewegend beeld gebruik maken.  

 

We leven in een beeldcultuur,  

we hebben talloze beeldschermen.  

 

En het blijkt ook: bewegende beeld is heel belangrijk geworden  

om verbondenheid te beleven,  

met hier en met elkaar.  

 

Maar in de diepste grond van de ziel  

zijn wij mensen met onze schepper verbonden  

door horen, niet door kijken.  

De mens is een horend wezen.  

 

°°°°°°° 

 



Ik heb ook al van mensen gehoord die,  

als het met de uitzending van de beelden  

niet zo wilde lukken, zeiden:  

dan kijk ik weg of sluit de ogen,  

dan kan ik luisteren,  

de concentratie is dan veel makkelijker.  

 

Ik ga niet door op deze gedachte,  

want ik ben heel blij met de mensen  

die week op week de techniek van het uitzenden  

steeds beter in de vingers krijgen.  

 

Voor een mens die open staat  

voor de woorden van Gods liefde  

is er altijd genoeg van God om te ontdekken,  

in je op te nemen en er iets mee te doen.  

 

Ook als je zorgen levensgroot zijn, 

ook als je hart van steen lijkt 

en als er zoveel is dat  

veel krachtiger en sneller lijkt te groeien. 

 

Heb een open hart! Zet jezelf open voor God!  

Laat goddelijke aanwezigheid  

in je landen en groeien. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
orgelspel Liedboek 765, 1.3.5.   Gij hebt met brede gebaren... 
 


