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Beste medeparochianen, 
broeders en zusters, 
 
We hebben vandaag een prachtig evangelie. 
Een evangelie waarin Jezus ons uitnodigt: 
'Komt tot Mij, 
allen die vermoeid en belast zijt, 
en Ik zal u rust geven.' 
Is dat niet iets waar we allemaal naar verlangen: 
Rust. 
Is dat niet iets waar de hele wereld naar verlangt! 
Oh, wat kunnen we allemaal druk zijn. 
Ook jonge mensen kunnen vandaag de dag 
al zo druk zijn. 
Niet alleen druk met hun werk, 
maar zelfs ook druk met allerlei leuke dingen. 
Ze hebben zo veel leuke dingen  
dat ze niet meer weten 
waar ze moeten beginnen. 
 
Toen de Coronatijd begon, drie maanden geleden, 
dacht ik even: 
Nu heb ik alle tijd die er maar nodig is 
om tot rust te komen. 
Maar toen ontdekte ik iets heel vreemds. 
Ik had zoveel tijd, 
maar rust vond ik nog niet. 
Met andere woorden: 
tijd en rust is nog niet hetzelfde. 
 
En zo ontdekte ik in de Coronatijd  
dat ik me vaak heel slecht kon concentreren. 
Ik was ook vaak erg onrustig en bezorgd. 
Ik zat vaak gekluisterd aan de tv 
om maar weer te horen wat er allemaal gaande was. 
En het was natuurlijk ook allemaal heel erg spannend. 
We proberen dat natuurlijk  
zo snel mogelijk weer te vergeten. 
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Maar we zijn toch wel  
door een hele spannende periode heen gegaan. 
En zo ontdekte ik dat tijd hebben 
nog niet per definitie betekent 
dat je rustig wordt. 
Voor rust heb je blijkbaar meer nodig. 
 
En daarom vind ik het zo mooi  
om vandaag in het evangelie die uitnodiging 
van Jezus te horen: 
'Kom tot Mij.' 
Daar begint het mee. 
Tot rust komen begint niet 
met uitgeteld op de bank gaan liggen. 
Maar het begint eerst met 'Kom tot Mij'. 
'Komen'. 
 
En wat is er nou eenvoudiger dan gewoon te komen. 
En we hoeven niet te komen, 
uitgerust, in topvorm, opgewekt, positief. 
Nee, de uitnodiging van Jezus geldt juist voor diegenen  
die vermoeid zijn en uitgeput. 
En wie herkent zich niet in deze woorden: 
vermoeid en uitgeput. 
En zo mogen wij dan bij Jezus komen. 
 
Ik ben wel eens naar vrienden toegegaan 
om een beetje bij te komen. 
Er was van alles misgegaan, u kent dat wel. 
En ik had even steun en bemoediging nodig. 
En zo sleepte ik me naar die vrienden toe 
en ik zei: 
'Ik kom wel als een uitgeknepen citroen, hoor! 
Maar ik heb gewoon even steun nodig.' 
Ja, zo kun je je soms voelen. 
 
Hoe geeft Jezus dan rust? 
Dat is ook interessant! 
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Daarvoor gaan we even terug naar het begin 
van ons evangelie van vandaag. 
Daar zegt Jezus: 
'Ik prijs U, Vader, 
Heer van hemel en aarde, 
omdat Gij deze dingen verborgen hebt gehouden 
voor wijzen en verstandigen, 
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.' 
 
Om die rust van Jezus te kunnen ontvangen 
moeten wij weer als kinderen worden. 
Wijzen en verstandigen kunnen nog zo hun best doen, 
maar de rust waar Jezus over spreekt 
wordt niet aan hen gegeven. 
De rust waar Jezus over spreekt 
wordt aan kinderen gegeven. 
En daarom moeten wij weer als kinderen worden. 
 
Hebt u dat ook wel eens dat je je zoveel zorgen maakt 
over van alles en nog wat? 
Hoe zal alles in de toekomst eruit gaan zien? 
Als priester maak ik me natuurlijk ook wel eens zorgen 
hoe het allemaal in de kerk zal gaan. 
In sommige kerken gaat het allemaal wel goed. 
Maar in andere kerken zijn er toch genoeg zorgen. 
En al die zorgen kunnen dan steeds meer  
op je schouders gaan drukken. 
Je wordt er moe van. 
 
En toen mocht ik ineens weer ontdekken: 
"Ja, maar wacht even, 
het draait niet allemaal om mij. 
Ik ben niet het centrum van de wereld. 
Ik hoef niet de hele wereld te torsen 
zoals Atlas, die mythologische figuur, 
die de hele wereld op zijn schouders draagt. 
Ik mag als een kind zijn van God de Vader. 
God houdt zijn schepping in stand. 
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En Jezus is het Hoofd van de kerk. 
En toen kwam er ineens weer die rust. 
 
In één van de psalmen, psalm 131,  
zegt David het zo mooi: 
'Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht, 
als een gespeend kind bij zijn moeder.' 
Mooi hè! 
'Als een gespeend kind bij zijn moeder.' 
Dat wil zeggen: 
Een kind dat net gedronken heeft bij zijn moeder, 
en daarna tevreden in slaap valt. 
Dat is de rust die God ons wil geven. 
 
En weet u wat ook zo mooi is? 
Als wij weer als een kind worden 
dan zijn we niet langer meer zo met onszelf bezig. 
Dan vinden we onszelf niet meer zo belangrijk. 
Dan leren we van Jezus wat het betekent om 
zachtmoedig te zijn en nederig van hart. 
Als een kind. 
 
Of zoals we het zagen in de eerste lezing. 
Daar hoorden we dat onze koning  
tot ons komt op een ezeltje. 
Het jong van een ezelin. 
Precies zoals Jezus Zelf op Palmzondag  
op een ezeltje Jeruzalem binnen kwam. 
Dat is de eenvoud die ons rust geeft. 
Die rust wens ik ons allen toe. 
En die rust wil Jezus Zelf aan ons geven.  
Amen.  


