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Suggestie om te
beginnen:
Deel kort één hoogte- of
dieptepunt uit deze
zomertijd, dat wat je geraakt
heeft in je geloof.

Om te zingen:
Opw 277
Opw 187
Opw 336
Sela Het Woord van God

Om te lezen:
Deut. 6: 4-5
Matth. 13: 1-23 (HSV)
Matth. 17:5
Marc. 4: 1-20

Voor het gebed:
Dank en bid voor wat er deze
zomer is gebeurt in ieders
leven.
Bid voor het komende
seizoen met de kerngroep,
dat er een veilige plek mag
ontstaan, en voor groei en
vrucht in ieders geloofsleven.
Bid voor ieder persoonlijk die
op zijn/ haar plek in de
gemeente, of op een andere
plek God mag dienen. Wees
zo concreet mogelijk.

Tip:
Vraag de kerngroep leden
een Bijbeltekst te delen, die
van speciale betekenis is. Eén
tekst die gezaaid is en vrucht
heeft gedragen.
Luisterend bidden
Neem de tijd om voor je
kerngroep leden te bidden,
en vraag of de Heilige Geest
je ter bemoediging een tekst,
lied of beeld geeft. Deel dat
op de kerngroep.
Wil je iemand uitnodigen dit
in te leiden, mail dan naar
ministry@delichtboog.nl

De Zaaier
Na de dienst op startzondag wordt het levendige kunstwerk, ‘De Zaaier’ in de tuin van De Lichtboog
onthuld. Daarom preek ik over de gelijkenis van de zaaier. De gelijkenis van de zaaier is erg bekend.
(Vincent van Gogh bijvoorbeeld is er zijn hele leven mee bezig geweest!) en Jezus geeft er zelf de
uitleg bij. “Is dit verhaal dan nog wel inspirerend?”, heb ik me afgevraagd. Ik zie ernaar uit om met
jullie te delen wat ik heb ontdekt.
Laat ik hier beginnen. Ik heb gekozen voor de versie van Mattheus, maar ook in het evangelie van
Marcus komen we de gelijkenis van de zaaier tegen. Jezus zegt dan tegen zijn leerlingen:
“Begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen?”
(Marcus 4:13) Oftewel: dit verhaal over de zaaier is fundamenteel. Het vormt de basis voor de
gelijkenissen over het koninkrijk van God die hierna volgen. Maar wat is dan de boodschap van de
gelijkenis van de zaaier?
Luisteren
In Matt. 13:9. staat de kern, daar zegt Jezus tegen de menigte: “Laat wie oren heeft, goed luisteren!”
Even verderop, in vers 18 zegt Jezus letterlijk “Júllie daarom: luister…”. Heel direct en indringend. In
totaal 14 keer klinkt dit ‘luisterrefrein’ in Matthëus. Luister alsof je leven ervan afhangt!
Deze oproep klinkt ook heel indrukwekkend in hoofdstuk 17:5. God Zelf spreekt dan vanuit een
wolk: “Dit is mijn geliefde Zoon… Luister naar Hem!”.
Luisteren naar Jezus – dat is wat het inhoudt om een leerling, een volgeling van Jezus te zijn. Het
volgen van Jezus is een levenslange oefening in luisteren naar Jezus. En Jezus is het (vleesgeworden)
Woord van God. Je kunt daarom ook zeggen: christen-zijn is een oefening in luisteren naar het
Woord van God. Luisteren in goede tijden en in slechte tijden. En méér luisteren naar het Woord
dan naar andere stemmen! Dat is de kern van de boodschap vanochtend. Die kern ga ik nu verder
uitpakken.
Het Sjemá
Ik doe dit tegen de achtergrond van het OT, dat was de ‘Bijbel’ waarmee Jezus leefde. Jezus verwijst
vaak naar de Thora, de Psalmen, of de profeten – direct dan wel indirect. In deze preek vraag ik
aandacht voor een indirecte, meer verborgen verwijzing. En dat is naar een kerntekst van de Joodse
spiritualiteit, het sjemá. Sjemá is Hebreeuws voor ‘Hoor’, of ‘Luister’. Het is het beginwoord van
Deuteronomium 6:4: Sjemá Yisrael! “HOOR Israël!”. Of: “Luister Israël!”
De woorden van het Sjemá klinken in talloze Joodse gezinnen en synagogen, elke ochtend en avond.
In deze preek richten we ons op de eerste twee regels van het Sjemá (Deut. 6:4-5): “Hoor (of: luister)
Israël! De Heer is onze God, de HEER is één! Heb daarom de HEER lief met heel uw hart, met heel uw
ziel en met heel uw kracht.”
Telkens opnieuw werd en wordt het Joodse volk aangesproken om Gods woord te horen, om Gods
woord tot zich door te laten dringen. En om er een antwoord op te geven. De echo van deze oproep
horen we duidelijk in de gelijkenis van de zaaier. Sjemá! Luister!, zegt Jezus.
Zoals ik zonet al aangaf, betekent ‘horen’ in de Bijbel veel meer dan ‘aanhoren’. Het draait om een
basishouding van actief luisteren met je hele wezen, met alles wat in je is. Horen of luisteren naar
God betekent dat je je zijn woorden eigen maakt. Je denkt erover na, je kauwt erop. En je besluit om
Hem te willen ge-hoor-zamen, omdat je Hem vertrouwt. Al deze betekenissen klinken mee in het
Hebreeuwse Sjemá!
Horen – begrijpen - gehoorzamen
Als ezelsbruggetje om dit te onthouden, kun je denken aan het
Engelse under-stand. To understand betekent: begrijpen. Als je
de twee woorden omdraait, dan staat er: stand under. Eronder
staan. Jezelf onderschikken. Deze omkering is taalkundig niet verantwoord, maar wel handig!
Want wat neem je mee van dit ezelsbruggetje: horen en begrijpen en gehoorzamen horen bij elkaar.
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Voor het geloofsgesprek Je ziet dat terug in de gelijkenis van de zaaier. Bijvoorbeeld in vers 23: “Het zaad dat in de goede
grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen.” Vrucht dragen in Gods Koninkrijk
1. Christen-zijn is een
vraagt dat je openstaat voor zijn Woord. Dat je het wil ontvangen, als een open akker. En dat je
oefening in luisteren naar
erin wil doordringen, met de hulp van de Heilige Geest. De Geest die helpt om de soms harde
het Woord van God. En méér noten van het Woord te kraken, om de voedzame inhoud ervan te kunnen smaken. Kortom, dat je
naar Hem luisteren dan naar
het Woord wil overdenken en begrijpen. To understand. En in het verlengde daarvan: jezelf voor
andere stemmen. Naar
Hem beschikbaar stellen, Hem willen gehoorzamen. Staan onder het woord. Als onder een juk, dat
welke bronnen luister jij?
Welke rol speelt de Bijbel in je vrijwillig op je neemt, zo noemen de rabbijnen het eerste deel van de Sjemá, als een daad van
liefde voor God.“Heb daarom de HEER lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw
jouw geloofsleven? Welke
kracht.”Ik vond het heel verrassend om deze volgorde – hart, ziel, kracht – precies zo terug te zien
rol speelt de kerngroep
daarin?
in de gelijkenis!
Vier akkers…. En jij?
Luisteraar 1 “hoort het en begrijpt het niet, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid
was” Begrijpen is iets anders dan ‘snappen’. Het betekent ‘jezelf eigen (willen) maken’, het Woord
willen aanvaarden in geloof en vertrouwen. (stand under). En dat wil deze hoorder nu juist níet.
Zijn hart is niet open. En dat geeft de tegenstander van God de gelegenheid om het gezaaide
Woord te roven. Voordat het wortel schiet en vrucht kan gaan dragen.
Luisteraar 2 leeft ín het nu en vóór het nu, Hij hoort het woord en is er blij mee, maar blijft
oppervlakkig, zonder wortel en diepgang. Hij is een proskairos, iemand van het ogenblik, alleen met
het hier-en-nu bezig, wil zichzelf fijn voelen, het leven moet leuk zijn.
Joodse uitleggers in de tijd van Jezus zeiden: God liefhebben met je hele ziel betekent: zelfs als Hij
jouw ziel neemt. We moeten bereid zijn om voor Hem te sterven. Luisteraar 2 is hiertoe zeker níet
bereid. Hij is iemand die zijn ziel – dat wil zeggen: zijn leven – niet wil opgeven.
Het sjemá roept op om God lief te hebben met heel je hart, heel je ziel en heel je kracht. Met die
2. “Ik begrijp God meer, dus laatste uitdrukking – me-od / kracht – is er iets bijzonders aan de hand. Het betekent letterlijk
gehoorzaam ik God meer”. zoiets als overvloedigheid of ‘veelheid’, in de zin van intensiteit. God liefhebben tot in je tenen.
Praat eens met elkaar over Over the top gaan in je liefde tot God! Maar de vroegste Joodse uitleggers dachten bij me-od toch
deze uitspraak.
aan iets anders. Namelijk aan datgene wat jou en mij macht geeft. En wat is dat? Onze bezittingen.
God liefhebben met heel je kracht betekent dan: Hem liefhebben met mammon. Met je geld, je
3. Luisteren naar Jezus, jezelf
huis, je stukje land, en al je andere bezittingen. En het is deze betekenis die we aantreffen in de
aan Hem overgeven met
gelijkenis!
alles wat in mij is, betekent
leven zoals je bent bedoeld. Luisteraar 3 hoort het Woord maar had in zijn leven ook al andere woorden gehoord.
Zijn akkertje staat open voor heel ander zaad, en ook dat onkruid blijkt vruchtbaar te zijn. Aan de
En luisteren naar Jezus
vermenigvuldigt leven. Het is ene kant zijn er de zorgen van deze wereld die verstikken. Aan de andere kant zijn er distels die
vruchtbaar!
hem in verleiding brengen. Deze plantjes beloven hem rijkdom en macht en aanzien. Zij houden
Hoeveel vrucht er dan groeit, hem steeds meer ‘mammon’ voor ogen. Luisteraar 3 is dus ofwel bang om zijn mammon, zijn
dat is verschillend per
kracht en bezittingen te verliezen. Dan kijkt hij naar beneden. Ofwel hij is afgeleid en verleid – op
persoon. Daar gaan wij niet zoek naar meer mammon, dan blikt hij opzij. Er is één richting waarheen hij niet kijkt: naar boven.
over. Je moet jezelf niet
Hij verwacht zijn hulp niet van God. En daarom draagt luisteraar 3 geen vrucht.
vergelijken met anderen.
Maar er is nog een vierde categorie luisteraars. Dat zijn zij die God liefhebben
Luisteren= Leven=
met hart en ziel liefhebben, en met alles wat ze zijn en hebben. Het kan best zijn
Vruchtbaar. Hoe zie jij dat,
dat hun hart nog schoon gemaakt moet worden. Dat er nog wat dorens zijn, en
ervaar je dat, of waar
stenen, en andere rommel. Maar het belangrijkste is dit: ze hebben open oren,
verlang je naar?
en open harten. Ze luisteren met hun hele wezen. Zij hebben ontdekt: luisteren =
4.De handen onderaan deze leven. Luisteren naar Jezus, mezelf aan Hem overgeven met alles wat in mij is, betekent leven zoals
pagina verbeelden de 4
ik ben bedoeld. En luisteren naar Jezus vermenigvuldigt leven. Het is vruchtbaar!
akkers, de 4 luisteraars.
Hoeveel vrucht er dan groeit, dat is verschillend per persoon. Maar dat maakt niet uit. Daar gaan
Welk paar handen is dat van
wij ook niet over. Je moet jezelf maar niet vergelijken met anderen. Want dan word je of arrogant,
jou?
of erg ontmoedigd! Wij hoeven maar één ding te doen. En dat is ons eigen hart onderzoeken.
“Gelukkig wie zuiver van hart zijn”, zegt Jezus in de Bergrede (Matt. 5:8). “Want zij zullen God zien.”
5.Het Sjemá bestaat uit 3
teksten die bij elkaar horen.
Lees Deut. 6: 4-5, 11:13-21
én Numeri 15:37-41. Lees
deze teksten en leg ze eens
naast de vier luisteraars.
Welke waarschuwingen en
beloften vind je?

