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Beste medeparochianen, 

broeders en zusters, 

 

In het evangelie van vandaag 

gaat het eigenlijk maar om één ding: 

Horen. 

Luisteren. 

En dan niet zo maar horen. 

Maar werkelijk horen met je hart. 

Goed horen. 

En dat kun je alleen maar als je ook werkelijk  

met de oren van je hart weet te luisteren. 

 

Eerst geeft Jezus drie voorbeeldjes 

van verkeerd horen. 

En het eerste voorbeeldje daarvan is: 

Het zaad dat op de weg valt. 

En de vogels komen en eten het op. 

Wij zouden misschien zeggen: 

het gaat het ene oor in  

en het gaat het andere oor weer uit. 

 

Je vertelt iemand dat je iets vreselijks hebt meegemaakt. 

De ander luistert beleefd en zegt: "Oh wat erg!" 

Maar vervolgens zegt hij: "Wil je koffie of thee?" 

en begint gewoon weer over iets anders te praten! 

Dan weet je dat je verhaal niet is aangekomen. 

 

Het tweede voorbeeld dat Jezus geeft: 

Het zaad valt op rotsachtige grond. 

Het groeit heel snel op, 

maar zo gauw de zon opkomt, verdort het al  

omdat het geen wortel heeft kunnen schieten 

op de rotsgrond. 

 

Dat is als wij naar Gods woord luisteren, 

en misschien wel zeggen:  

"Oh, wat is dat mooi! 
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Elkaar liefhebben!  

Ja, daar gaat het om! 

Vrede! 

Ja, we willen vrede en geen oorlog!" 

Maar we hebben deze woorden nog niet gehoord 

of we maken al weer ruzie met elkaar 

over de meest onbenullige dingen. 

 

Het derde voorbeeld dat Jezus geeft 

is het zaad dat verstikt wordt 

door de distels, onkruid. 

 

Soms zit ons hoofd zo vol met onze eigen problemen, 

dat we niet in staat zijn om naar een ander te luisteren. 

Om goed naar een ander te kunnen luisteren 

moet je eerst je eigen hoofd leeg kunnen maken. 

Dat is niet gemakkelijk. 

Maar wel noodzakelijk om echt naar een ander  

goed te kunnen luisteren. 

 

En dan als laatste een voorbeeld van wel goed luisteren: 

Dat is als zaad dat in goede aarde valt. 

Ja, dat zaad draagt echt vrucht. 

Koren met wel honderd, zestig, of dertig  

graankorrels erin. 

 

En weet u wat ik nu zo opvallend vind 

van dit evangelie. 

Als Jezus zijn toespraak tot de menigte begint, 

dan geeft Hij eerst alleen nog maar de gelijkenissen, 

maar nog niet de uitleg daarvan. 

Pas als Hij daarna alleen is met zijn leerlingen, 

pas dan geeft Hij ook de uitleg van deze gelijkenissen. 

De leerlingen vragen dan: "Waarom? 

Waarom spreekt u tot de menigte 

alleen maar in gelijkenissen, 

en geeft U alleen aan ons de uitleg?" 
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Ik denk dat Jezus dit doet omdat Hij weet  

dat de harten van de menigte 

toch nog niet te bereiken zijn.  

 

Ik moest even aan het volgende denken. 

Een vrouw zegt tegen haar man: 

"Waarom neem je nooit eens een bloemetje voor mij mee. 

Hou je wel echt van mij?" 

En vanaf dat moment neemt haar man 

iedere vrijdag na zijn werk keurig 

een bloemetje mee voor zijn vrouw! 

Heel braaf. 

Maar op het einde kon de vrouw de bloemetjes van haar man 

niet meer verdragen. 

Ze had niet het hart van haar man kunnen raken. 

En dat is waar het uiteindelijk toch om gaat. 

 

Daarom spreekt Jezus tot de menigte 

alleen maar in gelijkenissen. 

Maar tot zijn leerlingen spreekt Hij 

van hart tot hart. 

En wat is het dan bijzonder, 

dat ook wij vandaag in het evangelie  

de uitleg mogen horen, 

zoals Jezus die gaf aan zijn leerlingen. 

Blijkbaar rekent Jezus ons niet tot de menigte, 

maar tot zijn eigen leerlingen! 

Wat een eer! 

 

Ik wil u nog één voorbeeldje geven  

van luisteren: 

Een Amerikaans dominees echtpaar in Amsterdam. 

Hij was een geweldige goede pastor. 

En hij kon ook heel goed luisteren 

en ook hele goede adviezen geven. 
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Als zijn vrouw hem dan 's avonds vertelde 

wat zij allemaal had meegemaakt, 

ook de verdrietige dingen soms, 

dan luisterde hij ook met alle aandacht 

en gaf hij ook weer zijn goede adviezen. 

 

Totdat zijn vrouw eens tegen hem zei: 

"Eigenlijk wil ik helemaal geen goede adviezen! 

Ik wil alleen maar met je praten 

als met mijn eigen man  

en niet als met mijn dominee. 

Eigenlijk wil ik alleen maar 

dat je naar mijn verdriet luistert 

en misschien een beetje met mij mee huilt. 

En de goede adviezen, daar ben ik  

nog lang niet aan toe!" 

 

Ook dat is een voorbeeld van goed luisteren. 

Vaak willen mensen dat je eerst naar hun verdriet luistert. 

En zijn ze nog lang niet toe  

aan oplossingen of goede adviezen. 

 

En tot slot zegt Jezus: 

'Sommige mensen willen niet naar Mij luisteren 

uit vrees dat Ik hen zou genezen!' 

Toen ik dat las, dacht ik even: 

Wie wil er nou niet genezen worden! 

We willen toch allemaal wel genezen worden  

van onze pijntjes en kwalen. 

 

Maar, als Jezus ons aanbiedt  

om ons te genezen van ons egoïsme, 

zeggen we dan misschien toch ook: 

"Nou, liever niet. 

Ik wil liever zelf de baas blijven spelen in mijn eigen leven. 

Ik wil liever zelf het heft van mijn leven  

in eigen handen houden." 
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Oh, ik hoop maar één ding: 

dat Jezus ons leert 

om echt te luisteren met ons hart. 

Dan zullen we ook echt gaan zien 

hoeveel Hij 'echt' van ons houdt. 

Amen. 

 

 
 


