
16 juli 2017, Vijftiende zondag door het jaar A. 

Broeders en zusters, luisteren is een hele kunst. Vaak zijn onze gedachten snel afgeleid, of zijn onze 

gevoelens met andere dingen bezig. Luisteren naar wat iemand je vertelt of naar een toespraak of lezing, 

achteraf blijkt vaak dat je een deel gemist hebt. Je hart is er ook niet altijd ontvankelijk voor. Het was voor 

Jezus ook een belangrijke vraag: hoe kan het verkondigde woord van God overkomen, zo dat mensen het 

verstaan en aanvaarden? Hij gebruikte het beeld van een zaaier die zaad uitstrooit. Wat gebeurt er met dat 

zaad? Kunnen wij ook vandaag ons hart openstellen voor wat de Heer ons te zeggen heeft? Broeders en 

zusters, erkennen we in stilte onze zonden, om het mysterie van de eucharistie waardig te kunnen vieren. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Broed

ers en zusters, misschien kunt u zich afgelopen woensdag nog herinneren. Het was nog maar 2.00 uur in de 

middag toen ik op het internet las dat het de natste julidag sinds 17 jaar was. Het regende dan ook 

onophoudelijk vanaf de nacht tot ver in de middag. Het was een weldadige regen die voor de bomen, het 

gras en de andere planten zeer welkom was. De natuur knapte er zienderogen van op. Ik moest meteen aan 

die overvloedige regen denken toen ik de eerste lezing uit de profeet Jesaja las. ‘Zoals regen en sneeuw uit 

de hemel vallen en daar pas terug keren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar vruchtbaar hebben 

gemaakt en haar met groen hebben bedekt, zo is het ook met het woord uit mijn mond’ zegt de Heer in de 

woorden van Jesaja. Hij vergelijkt die onmisbare regen met het woord van God dat ook neerdaalt op de 

aarde en daar leven en vruchtbaarheid brengt. Een mooie, krachtige vergelijking die in het droge gebied 

van het Midden-Oosten nog meer tot de verbeelding zal hebben gesproken. 

Het woord van God dat op de aarde neerdaalt, dat wordt gericht tot de mensen. Toen waren het de 

profeten die Gods woorden lieten klinken en hun boodschap zo duidelijk mogelijk aan de mensen 

doorgaven. Ze hoopten dat het hart van de mensen ontvankelijk was, dat men echt zou luisteren en zich 

zou laten aanspreken en raken. Toen waren het mannen, en soms ook vrouwen, die zich door God 

geroepen wisten om die boodschap door te geven. Het was een moeilijke taak, want de mensen 

reageerden vaak afwijzend. Profeten werden vaak niet gewaardeerd omdat hun boodschap veeleisend was. 

De mensen vonden hen maar lastig. Vooral Jeremia heeft erg geleden onder het gewicht van zijn taak. En 

de grootste van de profeten, Jezus, was aanvankelijk heel populair, maar later liet men hem vallen en kreeg 

Hij met veel weerstand te maken. Bij zijn kruisdood leek het alsof zijn missie mislukt was en zijn boodschap 

totaal niet overgekomen. Wij weten dat door zijn verrijzenis en de zending van de Heilige Geest die 

verkondiging op wonderlijke wijze doorgegaan is via zijn leerlingen en dat zijn woord ontvangen is en 

doorgegeven tot aan de uiteinden er aarde. 

Hoe kan het woord van God mensen in het hart raken zodat Gods boodschap van verlossing echt 

overkomt? Het evangelieverhaal van vandaag gaat daarover. Net als Jesaja gebruikt Jezus een beeld 

ontleent aan de natuur, nu niet de regen maar het zaad. Ook dat komt neer op de aarde en moet door die 

aarde ontvangen worden. Die kleine zaden worden opgenomen in de aarde en ontkiemen daar, als het 

goed is. Maar de praktijk leert dat het vaak mis gaat. Sommige zaden worden wat slordig gestrooid en 

komen op de harde zandweg en worden door de vogels opgepikt. Andere zaden komen op ogenschijnlijk 

mooie stukken grond, maar vlak onder de oppervlakte ligt een rotsbodem, waardoor die zaden wel kunnen 

ontkiemen maar niet diep wortelen. Zo gauw het heet wordt door de zon verdorren de kleine halmen en er 

komt niets van terecht. Er zijn ook zaden die tussen kleine onkruidplantjes en distels terecht komen. Dat 

lijkt niet zo’n probleem, want die zijn zo klein. Maar onkruid groeit snel en kan het goede gewas 

gemakkelijk overwoekeren. Ook dan dragen de plantjes geen vrucht. Alleen dat zaad dat in de goede aarde 

valt, kan goed groeien en veel vrucht dragen. Het is een bekend verhaal dat Jezus vertelde. Hij had kennelijk 

goed gekeken hoe de boeren hun akkers inzaaiden en hij zag die kleine rommelige akkertjes waarbij er 

zoveel kans is dat het zaad verkeerd terecht komt. Is dat ook zo bij de verkondiging van Gods woord? 



Jezus past zijn parabel punt voor punt toe op ons luisteren naar Gods woord. Soms wordt dat woord wel 

gehoord maar niet begrepen. Dat is het zaad dat op de harde weg terecht komt en weggepikt wordt 

voordat het binnen kan komen. Soms wordt het woord enthousiast verwelkomt en slaat het meteen aan, 

maar als er moeilijkheden komen, laat de hoorder het erbij zitten. Dat is het zaad dat onder de aarde op 

een rotsbodem stuit. En dat zaad tussen de distels is als het woord dat geen kans krijgt, omdat de mens 

door wereldse zorgen of wereldse rijkdom bezig gehouden word. Hij komt er niet toe aandacht te besteden 

aan Gods woord. Hoe kunnen we ontvankelijk worden, hoe kunnen we ons hart openen voor wat God ons 

te zeggen heeft? In de kloosters heeft men zich veel beziggehouden met deze vraag. Benedictus vraagt van 

zijn monniken dat er veel uit de Heilige Schrift worden voorgelezen tijdens de diensten en aan tafel en dat 

de monniken ook persoonlijk op hun cel elke dag een stuk uit de Heilige Schrift lezen en overwegen. 

Daarnaast horen ze natuurlijk de preken en de toespraken van hun abt. Dat woord van God klinkt dus heel 

wat keren. Maar hoe kan het zo binnenkomen dat het in je leven iets uitwerkt, dat het vruchtbaar wordt? 

In de monastieke traditie kent men daarvoor de techniek van de geestelijke lezing, in het Latijn de Lectio 

Divina. Monniken leren dat in hun monastieke vorming, maar er zijn ook veel niet-monniken, oblaten en 

andere gelovigen die elke dag een moment hebben van het aandachtig en heel langzaam lezen van een 

stukje uit de heilige Schrift. Ze lezen niet snel en haastig, maar traag en herhaald, wel drie of vier keer 

hetzelfde stukje, alsof je erop kauwt, zoals je ook op een hap voedsel enige tijd kauwt. Die Schrifttekst gaat 

dan tot je spreken. Er vallen je bepaalde woorden en gedachten op. Je blijft stil staan bij dingen waar je 

normaal overheen las. Bij het nadenken over de tekst laat je je leiden door drie vragen. 1 Wat is de 

oorspronkelijke bedoeling en betekenis van dit fragment uit de Bijbel? 2 Wat is samengevat de boodschap 

ervan ? 3 Wat betekent deze boodschap voor mijn leven, wat wil God mij hierdoor zeggen en welke 

gevolgen heeft het voor mij? Het zo geconcentreerd bezig zijn met een Schriftwoord maakt dat Gods woord 

weer als nieuw tot je komt en ook in je hart binnenkomt, zodat je erdoor geraakt wordt. De geestelijke 

lezing loopt dan uit in een gebed waarin je God dankt voor zijn woord en waarin je vraagt om zijn Geest om 

die boodschap in de praktijk te kunnen brengen. 

Niet alleen door de persoonlijke Bijbellezing, maar ook door het luisteren naar en verder nadenken over de 

verkondiging in de zondagsviering kun je eraan meewerken dat Gods woord bij jou binnenkomt en daar 

gaat ontkiemen en groeien. De opgave is alle obstakels te verwijderen en te zorgen voor open en 

vruchtbare aarde, dat is een ontvankelijk hart waarin Gods woord tot bloei kan komen. Dat kost wel tijd en 

geduld, maar geleidelijk aan groeit de halm en komt er een volle aar. De vruchten die je draagt zijn je goede 

inzichten, de verdieping van je geloof en je liefde, de geestelijke groei die je als mens mag doormaken en de 

goede daden die je voor je medemensen en voor de samenleving kunt doen. Door aandachtig te luisteren 

naar Gods woord en door er biddend meer bezig te zijn wordt je een ander mens, wordt je geleidelijk aan 

omgevormd naar het voorbeeld van Christus. 

Twee beelden uit de natuur biedt de heilige Schrift ons vandaag aan. De weldadige regen die in ons hart 

neerdaalt en de grond vruchtbaar maakt. En het goede zaad dat in ons hart gezaaid wordt en dat zich 

ontwikkelt tot een volle aar. Gods woord kunnen we alleen maar horen en ontvangen. Maar hoe het 

beluisterd wordt, hoe ontvankelijk wij zijn, daar hebben we wel invloed op. Door het aandachtig en 

biddend lezen en beluisteren van Gods woord, door er een stille tijd mee bezig te zijn, geven wij God zelf 

een kans om binnen te komen in ons leven. Moge ons leven daardoor nieuw en vruchtbaar worden.  Amen. 


