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Preek: 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Wie buiten het dorp komt en door de velden rijdt, die ziet dat de mais is binnengehaald. De tijd van 
de oogst ligt voor een groot deel achter ons, tenminste als het gaat om de producten van het veld, 
of van de tuin. Andere oogst gaat het hele jaar door, het melken van koeien, het rapen van eieren, 
noem maar op. En er zijn nog heel andere vormen van oogst. Vorige week ging ik voor in 
Eibergen, een oude gemeente van mij. Daar was toen de oogstdienst met een schikking en bij de 
schikking stond een beeldje met als titel “gedachten”. En gedachten, gedachten van een mens, 
ideeën die er uit voortkomen kun je ook zien als oogst. Het leven dat je hebt gekregen is een vorm 
van oogst, oogst na een heel groeiproces, gedachten en ideeën die komen na een proces, een 
groeiproces, of in een groeiproces. Een preek is een vorm van oogst, gegroeid in een proces, en 
soms met vallen en opstaan.  
Even weer terug naar de velden, naar de oogst die van het veld komt. Wat groeit op het veld, heeft 
wortels in de aarde, groeit in of op de grond, maar altijd verbonden met de aarde. De oogst komt 
van de grond, van de aarde, van dat wat beneden is. Maar dieper gedacht...oogst komt ook van 
boven, oogst komt ook van God. Zoals al het leven van God komt, gezaaid door zijn of haar woord, 
gezaaid door zijn of haar ogen. En ook ons denkvermogen, ons vermogen tot de gedachten, het 
komt van God. Niet dat alle gedachten goed zijn, niet dat alle gedachten goed worden uitgewerkt, 
en ideeën kunnen ook ronduit slecht zijn, maar in principe is ons denkvermogen een geschenk van 
God. En dan gaat het er dus om hoe je het gebruikt. Maar dat geldt ook voor de oogst van het 
veld, de producten zoals die hier nu ook in deze kerk liggen in de schikking hier vandaag. Dat geldt 
ook voor de oogst die niet alleen in het najaar geoogst wordt maar het hele jaar door. Wat doe je 
ermee? Gebruik je het? Laat je anderen er in delen? Of sla je het op om jaren te bewaren en nooit 
te gebruiken? Wat doe je met datgene wat je hebt gekregen, jij als mens, wij als mensheid? Zoals 
een pand niet gebouwd hoort te worden voor leegstand, zo is de oogst niet bedoeld om nooit te 
gebruiken of te laten gebruiken.  
Hoe gebruik je de oogst? In het verhaal van Jozef is er ook sprake van oogst. In het gedeelte dat 
vanmorgen gelezen is in de taal die hoort bij dit deel van het land, gebeurt er van alles. En hiervoor 
is er al van alles gebeurd. Jozef is verkocht en komt terecht in Egypte, komt onschuldig in de 
gevangenis, daar legt hij dromen uit van medegevangenen, de uitleg klopt, en jaren later droomt 
de farao een bijzondere droom en mag Jozef die uitleggen en zo waarschuwen voor zeven magere 
jaren die zullen volgen op zeven vette jaren. En Jozef geeft de farao raad: zorg voor voorraden, 
niet om die nooit te gebruiken, maar om in de slechte jaren te gebruiken. En Jozef wordt een soort 
onderkoning, hij krijgt als taak om de organisatie ter hand te nemen om de slechte jaren door te 
kunnen komen. Hij mag op een wagen rondgereden worden als een soort vorst, hij krijgt de 
zegelring van de farao om daarmee besluiten te kunnen vastleggen en documenten van een 
bewijs van echtheid te kunnen voorzien. Enfin, Jozef komt uit de gevangenis, zijn leven verandert 
sterk, hij heeft veel geleerd en wat hij nu meemaakt is ook te zien als oogst. Oogst die hij krijgt en 
die hij zelf ook aanpakt en gebruikt. In ieder geval tot op zekere hoogte, want ook Jozef is niet 
volmaakt en de farao zet hem wel heel hoog op een troon. Ieder moet hem eerbied tonen. Er staat 
zelfs dat ieder voor hem moet knielen......Jozef lijkt bijna een god geworden te zijn. Met een 
nieuwe naam. Safnath-Paäneach, als je die naam voor moet lezen, dan moet je dat even oefenen. 
En ik heb gezocht wat die naam zou kunnen betekenen, ik heb het niet helemaal gevonden, maar 
misschien is er een link te leggen met “verborgen zijn”. En verderop in het verhaal, als de broers 
van Jozef komen om graan te kopen, herkennen zij hem niet. Wie heel hoog op de troon gezet 
wordt, die raakt uit het zicht, wordt “verborgen”. Misschien schiet de farao wat door in zijn reactie, 
maar Jozef gebruikt de oogst die hij krijgt op een goede manier. Zijn inzicht in dromen, als een 
gave die hij gekregen heeft, zijn inzicht als oogst na een proces, dat inzicht gebruikt hij en komt ten 
goede aan Egypte en aan andere landen.  
Als Jesus op een veulen Jeruzalem is binnengereden en de leerlingen hun mantels op de grond 



hebben gelegd en vol vreugde God hebben geprezen met woorden als vrede, dan zijn er anderen 
die ze willen laten zwijgen. Jesus begint dan te huilen en zegt: “Had jij als stad op deze dag maar 
geweten wat vrede kan brengen.” Het blijft verborgen, de vrede blijft verborgen voor de ogen van 
bijvoorbeeld de Farizeeën. En wat voor tijd zal er komen, nu je de vrede niet hebt gezien terwijl die 
er wel was. Jesus die binnenkomt op een veulen, Jesus die daarmee juist laat zien niet op een 
hoge troon te zijn gezet, niet op een te hoge troon, dat is de vrede, een teken van de vrede. En zie 
het dan....hier wordt waar wat is gegeven, hier wordt oogst zichtbaar, de oogst van vrede en recht, 
koninkrijk van God. Zie het toch.....maar ze zijn blind. Blind in de zin van religieus blind, hun ogen 
kunnen medisch gezien uitstekend zijn, in het geloof zijn ze blind. En als Jesus de handelaars uit 
de tempel wegjaagt en zegt dat het huis van God een huis van gebed moet zijn en geen rovershol, 
dan is dat een poging om de blinden te laten zien, als oogst die gegeven wordt. Maar niet iedereen 
gaat zien, nog niet. Niet iedereen ziet de oogst, ziet het recht en de vrede, als in Gods hand en uit 
Gods hand gegeven. Dat komt wel eens, op een moment, in een tijd. Ieder zal het dan zien, zal 
delen in vrede en recht, zal delen in de oogst van het bestaan, zonder dat zij die op een te hoge 
troon gezet zijn verborgen zijn. Zonder dat de mens op een veulen als een bedreiging wordt 
gezien. Deze mens, deze Zoon van God, die huilt om een stad, maar die het daarmee niet laat 
zitten, maar zijn weg gaat van leven, lijden, sterven en opstaan, opstaan voor zichzelf, maar ook 
voor de medemens. Opstaan ook om de blinden te laten zien, om ons te laten zien, om zo vrede 
en recht zichtbaar te maken. Opstaan ook als een vorm van oogst. 
De oogst is binnen, de oogst van dit jaar, gegroeid op de aarde, gegeven van boven. Er is meer 
oogst, oogst in de toekomst. Het evangelie is een vorm van oogst, die ons telkens weer gegeven 
wordt. Het hele jaar door, alle jaren door. In Jesus' naam. 
Amen.  


