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Gelezen: Genesis 1:9-13 en Lucas 8:4-15 
 

Titel: Woorden zaaien 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus.  
Vanmorgen hebben we geen kindernevendienst en is er ook geen gesprek met de 
kinderen geweest. Ik heb geen lastige vragen kunnen stellen. En nu wil ik u als 
volwassenen iets vragen. Ik heb namelijk gehoord dat het eerder wel voorkwam dat 
in verkiezingstijd vanaf de kansel een stemadvies werd gegeven. Ik heb dat zelf nooit 
meegemaakt, maar misschien dat één van u dat wel heeft meegemaakt. Mijn vraag 
is dan ook of er iemand is, hier, die dat ooit heeft meegemaakt. Wie?  
 
Oké, vanmorgen zal het gebeuren, u krijgt een stemadvies, hoewel het niet vanaf de 
kansel is. Want wij leven in verkiezingstijd, het kan u niet zijn ontgaan. Partijen en 
personen profileren zich en vertellen ons ongevraagd de ideeën voor ons land. Er 
klinken veel woorden, ook al gaat een enkeling soms een debat wat uit de weg. Er 
klinken veel woorden, veel woorden worden gezaaid. Woorden zaaien, het is de titel 
van deze preek. Sinds een poosje hebben wij als gemeente een nieuwe website en 
is er het vriendelijke verzoek om de preek een titel mee te geven. Woorden zaaien, 
zo heb ik deze preek genoemd.  
 
Veel woorden worden er gezaaid. In de gelijkenis die Jezus vertelt, gaat het om 
woorden, om het woord van God en om zaad dat gezaaid wordt. En in de uitleg 
vertelt Jezus dat het zaad dat gezaaid wordt staat voor het woord van God. Gods 
woord wordt als het ware gezaaid. Zoals onze woorden gezaaid worden, wij zaaien 
woorden. En wat komt er dan op? Wat doen die gezaaide woorden?  
 
Ja, dat kan verschillen. Woorden kunnen troost geven, zodat de troost als het ware 
opkomt en groeit. Woorden kunnen liefde opwekken, genegenheid of nog veel 
sterker. En helaas kunnen wij mensen ook haat zaaien. Helaas kunnen woorden ook 
angst oproepen, zelfs onterechte angst, en dan is de angst gezaaid met woorden. Ik 
hoorde deze week de verzuchting dat wij als Nederlanders ons land kwijtraken. Dat 
komt dan onder andere doordat moslims in ons land wonen. Iemand gaf het 
voorbeeld dat bij een kerstfeest op een school er al geen witte wijn gedronken mocht 
worden. Omdat moslims liever geen alcohol drinken. O, o, wij raken ons land kwijt. 
Ben je daar dan echt bang voor? Als een feest anders wordt gevierd dan eerder? 
Daar verlies je je identiteit toch niet mee? Bovendien, wat is de identiteit van 
Nederland? En hebben we die nodig? Of houdt die identiteit ons gevangen en zijn we 
beter af zonder?  
 
En wat anders: Als je nu merkt dat een ander zicht stoort aan het feit dat jij alcohol 
drinkt, dan kun je toch ook zonder. Kerst en het drinken van wijn zitten niet vast aan 
elkaar. In de eerste twee hoofdstukken van Matteüs en Lucas komt het woord wijn 
letterlijk één keer voor en dat is bij de aankondiging van de geboorte van Johannes, 
dan wordt gezegd dat hij geen wijn zal drinken. Dus kerst zonder wijn is redelijk 
volgens de bijbel. En wijndrinken op een schoolviering, hoe zit dat dan? Ik vind het 



eerlijk gezegd veel interessanter hoe dat kerstfeest gevierd is door christenen en 
moslims en misschien ook anderen samen. Dat is misschien wel heel erg goed 
geweest, ondanks de verschillen. Maar daarover hoorde ik niets. Die woorden 
werden niet gezaaid. Niet alles is woord van God.  
 
In het gedeelte uit Genesis is het wel het woord van God, het woord dat op de derde 
dag het groen oproept, jong groen, dat ontkiemt als reactie op het woord van God. 
En bomen, bomen die vruchtdragen, het groeit en bloeit, er is leven, er is voedsel, er 
is toekomst en voortgang, als de levenscyclus die maar doorgaat.  
 
Maar nu even terug naar de gelijkenis die Jezus vertelt. De zaaier zaait het zaad en 
het zaad komt op verschillende plaatsen terecht. Op de weg, op de plaats waar 
rotsen zijn, op de plaats waar distels groeien en op vruchtbare grond. En alleen het 
zaad dat op vruchtbare grond valt komt goed op en draagt vrucht. Was het een 
onhandige zaaier, die niet goed keek waar hij zaaide? Of is het onvermijdelijk in 
Israël dat een akker rotsen of stenen bevat? Is het onvermijdelijk dat een deel van 
het zaad verloren gaat? Misschien wel, misschien moet je dat ook maar accepteren, 
ook als je als mens woorden spreekt, woorden zaait, dat maar een deel gewoon zo 
terecht komt dat het vrucht draagt.  
 
En de mensen die het woord horen, het woord van God horen, zij ontvangen het niet 
altijd en zeker niet altijd op dezelfde manier. Jezus legt uit dat het om verschillende 
groepen mensen gaat, waaronder zij die het horen en het direct weer vergeten, en zij 
die het vergeten door zorgen of rijkdom, rijkdom, Jezus noemt dat niet voor niets, 
Lucas de evangelist schrijft dat niet voor niets op, rijkdom kan vruchtbaarheid in de 
weg zitten, de vruchtbaarheid van het woord van God. Verschillende groepen 
mensen, maar het is niet gezegd dat de mens altijd bij dezelfde groep hoort. En als je 
maar één keer het woord van God goed gehoord hebt en hebt ontvangen, dan ben je 
vruchtbaar voor je leven.  
 
Woorden zaaien, de zaaier zaait het zaad als woorden, en wie is de zaaier? In het 
gedeelte uit Genesis is het God zelf, in het verhaal van Jezus is het de vraag wie 
zaait. Zijn dat de mensen die hem horen spreken, of is hij het zelf, of beiden? Ik denk 
dat Gods woord vaak gezaaid wordt door mensen, het kan ook klinken in een droom, 
het kan ook klinken in een gebeurtenis, het klinkt ook door de stem van mensen. Het 
woord dat bevrijdt, dat klinkt ook door de stem van mensen, door jouw stem, door 
mijn stem, door onze stem. Het woord dat bevrijding geeft, bevrijding van zorgen.  
 
Bevrijding van dat wat je vasthoudt en dat kan ook rijkdom zijn. Rijkdom kan een 
belemmering zijn om voluit te leven, vooral de angst om rijkdom te verliezen, of de 
dwangmatigheid dat rijkdom steeds groter moet worden. Rijkdom kan een mens 
corrumperen, rijkdom kan een mens bederven en in het evangelie naar Lucas klinkt 
die waarschuwing wel vaker. Rijkdom kan ook gepaard zijn met onrecht, zeker als de 
kloof tussen arm en rijk onoverbrugbaar wordt. De waarschuwing tegen rijkdom is op 
deze manier ook woord van God. Als het woord dat ook troost, als zaad dat opkomt, 
zaad dat leeft en voedt. Het woord dat God met jou verbonden is, om jou geeft, van 
jou houdt, voor dit leven, in dit leven en na dit leven, God die het jonge groen riep om 
te groeien, als voorwaarde voor leven, het jonge groen dat bijdraagt dat deze aarde 
leefbaar is en de atmosfeer ingeademd kan worden door al wat ademt. God geeft om 



ons, God wil het goede, wil vrede en recht, God wil dat je vrij bent en niet gebonden. 
Dat woord van God is als zaad dat mensen zaaien.  
 
Wij mensen, wij zijn ook de zaaiers, die woord van God zaaien. Door onze stem, en 
dat woord van God kan ook klinken als jij of ik een stembiljet invullen.  
 
En mijn stemadvies is dan ook: ga stemmen. Stem, het is de enige stem in dit 
verband die u hebt of die ik heb. Die stem kan woord van God zijn, woord van 
bevrijding, die stem zal woord van God zijn als wij in wijsheid stemmen. Onze stem, 
uitgebracht zonder onnodige angst, een stem in de ruimte van Gods koninkrijk, een 
stem in de ruimte van het leven, in de ruimte van het groen dat opschiet zoals het 
opschiet in het voorjaar, die stem is woord van God. Onze stem van liefde voor het 
leven, liefde voor God, liefde voor elkaar, die stem is woord van God. Die stem zal 
bevrijden en niet binden, die stem zal het leven omarmen, die stem zal niet kapot 
maken maar eerder helen. Die stem is vrij, onbelemmerd door wat dan ook.  
 
En wij, wij zullen vruchtdragen, met de woorden die gezaaid zijn, met de woorden die 
wij zaaien, vruchtdragen in Gods naam. Voor altijd en eeuwig. Amen.  
 
 
 

  
 


