
Preek 1 juli 2019, ds. P.J. Vrijhof in verzorgingshuis “de Bodaan” 
 
We lezen uit Lucas en ik ben aangekomen in hoofdstuk 8 Dat is - en dat klinkt wonderlijk - 
nog aan het begin van Jezus (volwassen) leven. 
Want het is ongeveer hier dat Jezus zijn rondgang begint. Dit is ongeveer de plek waar het 
Marcus evangelie begint. 
 

Jezus begint pas echt nadat Johannes de doper is gestopt. En in de hoofdstukken hiervoor 
heeft hij zijn leer uitgewerkt. Dat gebeurde in de ‘veld rede’ ofwel wat bij Mattheus 
‘De Bergrede’ heet.  
Hier net aan voorafgaand is Jezus gezalfd. 
 En dan komt deze gelijkenis over de zaaier. 
 
WE  LEZEN LUCAS 8: 4-15  
“Toen er vanuit de steden mensen naar hem toe gekomen waren en er zich een grote 
menigte verzameld had, vertelde hij deze gelijkenis: 'Iemand ging eens naar zijn land om te 
zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door 
de vogels opgegeten. Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, 
droogde het uit door gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels 
opschoten verstikten ze het. Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht 
honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.' Hij voegde er met luide stem aan 
toe: 'Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.' Zijn leerlingen vroegen hem wat 
deze gelijkenis betekende. Hij antwoordde: 'Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van 
God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder 
inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Dit is de betekenis van de gelijkenis: Het zaad is het 
woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de 
duivel en graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te 
geloven. Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen 
wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel; ze geloven zolang het hun goed 
uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Het zaad dat tussen de 
distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de 
genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Het 
zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord 
hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen”. 
 
In ons stukje tekst - lastig dat mensen horende niet horen. En het lijkt of Jezus met opzet 
geheimtaal spreekt. Dat lastige citaat komt uit Jesaja en vertelt dus waar Jezus aan denkt. 
Wij horen echter wel de uitleg samen met de discipelen. Dus wij kunnen wel horen. 
De achterliggende gedachte is dat liefde uit jezelf moet voortkomen.  
Als Jezus nu aanzet met je "moet" liefhebben dan komt het niet uit je hart maar uit een 
gebod. Het is net als met ‘wees eens spontaan’. Als dat gezegd is kun je niet meer spontaan 
zijn, want dan ben je ertoe aangezet. Het gaat om niet meer moeten. 
 
 
 
 
 
 



Onze woorden bij het Woord:  
 

Gemeente van Jezus Christus,   
Ik weet niet of u deze gelijkenis al kende en hoe u die verstaat maar ik verstond hem heel 
lang verkeerd. En dat komt omdat ik bij zaad dacht aan geloven in de vorm van: beamen dat 
er een God is. Als God zijn woord zaait dan komt er geloof. 
 

Maar bij bestudering van de tekst en door logisch na te denken kom ik nu toch tot een 
andere conclusie. Het gaat niet om geloven maar om een “antwoordend” leven. 
Ons probleem van vandaag de dag is het geloof. Mensen doen dat steeds minder en raken 
hun geloof kwijt of doen er niets meer aan en zo vulde ik die tekst in. 
 

Maar in de Bijbelse tijd geloofde iedereen. Geloven was nooit een probleem. Als we over 
ongelovigen spraken dan bedoelden we alleen dat mensen op een verkeerde manier volgens 
ons geloofden en dat is dus ook het geval in onze tekst.  
 
Wat de zaaier dus biedt, is het juiste zaad - het ontmoeten van God - en dat zaad komt in 
allerlei soorten van voedingsbodem terecht. En die voedingsbodem is ons leven. 
Naar mijn beleving wordt het zaad - het ontmoeten van God- over alle mensen uitgegooid en 
vraagt God niet zo zeer of we geloven maar of wij op een juiste manier dat wat gezaaid 
wordt, ontvangen - beantwoorden. En wat er gezaaid wordt moet landen in ons hart. 
 

In de dagen van Jezus was er sprake van wetticisme. Mensen deden iets omdat het moest 
van hun geloof. Gehoorzaamheid aan de wet werd het meest belangrijke, het antwoord op 
het leven dat we van God kregen. 
 
En dan heb je allerlei redenen waarom “het goede” dat moet, niet in je hart terecht komt.  
 

o Je weet niet wat goed is, je beseft het niet. Je denkt er niet goed over na. Je verdiept je 
er niet in, hoogstens houd je je aan de regels en ben je braaf, maar verdieping is er niet. 

 

o Bij anderen komt het niet in hun hart omdat ze niet oefenen, niet standvastig zijn. 
 

o Bij sommige mensen verstikt het. Ze hebben zoveel bezit of te veel bezigheden, die ze 
moeten onderhouden en dat hen zo opslokt, dat ze er niet aan toekomen om van hun 
hart een barmhartig hart te maken. 

 
Maar “het goede” is bij de mensen, die eraan werken om hun hart vol van mededogen te 
maken. Zij denken na, zijn standvastig, zijn gericht op dat wat moet en niet slechts op hun 
zelf. 
En waar Jezus nu voor strijdt is dat je niet iets doet omdat het moet, maar omdat je voelt dat 
het goed is.  
Je bent goed voor de medemens, niet omdat het moet, maar omdat je een goed mens aan 
het worden bent, die dat doet niet uit opdracht maar spontaan. 
Leef niet volgens de wet, maar met je hart, zo wordt je mens. 
 

En zo wordt het leven beleefd als een kans er iets van je hart te maken. Een bewogen hart.  
 
Amen 


