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Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
lieve mensen van God,

Vandaag zingen we, bewust gekozen, het zelfde slotlied dat we vorige week zondag 
in het Dijkhuis zongen als slotlied. Ga maar gerust en Ik zal met je meegaan. Dit lied,
dat ik nog niet zo lang ken, is me dierbaar geworden in korte tijd. En aan de 
ontroering die ik zag en voelde afgelopen zondag merkte ik dat ik niet de enige ben. 
Maandagmiddag hoorde ik van m'n collega over een overlijden, mevrouw Gretha 
Zoomer was gestorven. Zondag was ze nog in de dienst, samen met haar man. De 
laatste regels van het slotlied kregen zo een nog intensere betekenis: En, kom je 
thuis, de laatste mist verdwenen, ben Ik de hand, die al je tranen wist. Later kreeg ik 
een vraag: 'Kun je me deze regel uit het slotlied van afgelopen zondag uitleggen: Ik 
ben de hoop, dat zaad diep in je ziel'? Dit was m'n antwoord: 'De ziel kan worden 
vergeleken met een akker, onze diepste grond. Daar is hoop in gezaaid. Die hoop is 
te vergelijken met een vonkje Licht dat uit het Ene Grote Licht komt, van Godzelf. 
Daarom ook: Ík ben de hoop. En die mag in ons ontkiemen.'

Elisja, de zoon van Sjafat is aan het ploegen. Hij is de grond, de aarde aan het 
bewerken, om er later in te kunnen zaaien. Wat er gezaaid zal gaan worden, weten 
we niet, wie weet is het graan, dat in die aarde ontkiemen mag en mag uitgroeien tot 
een oogst. Wat er gezaaid wordt, wordt niet verteld, maar wel dat er twaalf spannen 
ossen, twaalf tomen runderen actief zijn op die akker. Zelf is Elisja bij het twaalfde 
toom. Er zijn dus twaalf arbeiders actief op die akker, Elisja als twaalfde en hij wordt 
geroepen. Dat beeld vertelt de schrijver van de Koningen-boeken natuurlijk niet voor 
niets. Twaalf, als de stammen van Israël, twaalf als de apostelen van Jezus. 



Geroepen om de aarde van Gods Koninkrijk te bewerken, in te zaaien op grond van 
Gods woorden en waarden en die te laten groeien tot een rijke oogst. Het beeld van 
een echte akker, met echte ploegen en echt graan, als beeld van de grond van ons 
hart, die diepste grond, waarin het zaad van de hoop gezaaid wordt en waarvan God 
kan zeggen: Ik ben de hoop, dat zaad diep in jouw ziel.

En om dat zaad te laten ontkiemen en die hoop te laten groeien heeft God arbeiders 
nodig. Mensen die zijn mond, zijn handen, zijn voeten zijn in deze wereld om de 
hoop te wekken en de hoop levend te houden. Elisja wordt achter zijn echte ploeg 
vandaan geroepen om in geestelijke zin de gronden van mensenharten om te 
ploegen en te verzorgen. En hij verstaat zijn roeping, het zaad van Gods Woord dat 
in hem gezaaid is, is tot rijping gekomen. Hij weet wat Elia hem vraagt, maar weet 
daardoor ook dat hij afscheid zal moeten nemen van zijn vader en moeder. 

Zou hij het echt wel zeker weten? Elia zegt: 'Ga heen, keer terug, want wat heb ik u 
aangedaan?' Ik versta het zo dat Elia als het ware een soort checkvraag stelt aan 
Elisja: Weet jij zeker dat jij deze roeping echt verstaat tot op de bodem van je ziel? 
Geroepen, bijvoorbeeld tot het broeder of zusterschap in een kloosterorde betekent 
een periode van noviciaat, de periode waarin heel precies en grondig wordt gekeken 
of de gevoelde roeping ook werkelijk uitvoerbaar zal zijn, of je het daadwerkelijk aan 
zal kunnen. Elisja weet het zeker, hij gaat Elia volgen. Hij keer terug naar zijn span 
ossen, hij offert ze op, het ploeghout wordt het hout voor het vuur van dit offer, en het
wordt gedeeld met de achtergebleven arbeiders op de akker. Je zou kunnen zeggen:
Elisja verbrandt zijn schepen achter zich, maar ik zie het meer als een sprong vooruit
die hij in zijn leven maakt, een sprong naar een nieuwe werkelijkheid, waarbij hij de 
vaardigheden van zijn agrarisch werk meeneemt. Hij zal moeten blijven ploegen en 
zaaien in de hoop om te kunnen oogsten. Ik denk ik dit verband ook aan David: eens 
herder, later koning die zijn competenties als herder daarbij kan inzetten. Of 
sommigen van de leerlingen van Jezus: eens visser van vissen, later visser van 
mensen. En let wel: steeds jongens en mannen met een agrarische achtergrond die 
geroepen worden tot Gods heilige dienst.   

Roepingen, we hoorden ze ook in Lucas 9. Verschillende vormen daarvan. Jezus op 
weg naar Jeruzalem samen met zijn volgelingen. Sommigen daarvan roept Jezus om
als boden vóór hem uit in de dorpen en steden die voor hen liggen op die weg naar 
Jeruzalem zijn komst aan te kondigen. Niet alle dorpen en steden ontvangen deze 
boodschap even enthousiast. Een dorp van Samaritanen bijvoorbeeld wil Jezus niet 
ontvangen. Iemand die op Jeruzalem gericht is, hoort bij een andere partij, daar gaan
we niet mee om. Moeten zij als straf voor hun ongastvrijheid gestraft worden, vragen 
van de boden van Jezus. Jezus' reactie is een bestraffend woord aan de boden: wat 
bezielt jullie, welke rare geest is in jullie gevaren?! Zo gaan wij niet om met mensen 
die ook Kinderen van God zijn, die ook onze broeders en zusters zijn. En vergis je 
niet: er is soms meer barmhartigheid onder Samaritanen dan onder onze eigen 
geloofsgenoten. Er is soms meer barmhartigheid buiten dan binnen de kerk. 

De weg gaat voort, Jeruzalem als doel... en iemand uit de menigte roept: 'Ik ga u 
volgen, waar u ook gaat!' Ach lieve mens, realiseer jij je wat dat tot gevolg heeft: een 
leven zonder vaste woon- of verblijfplaats, afscheid van geliefden, afstand van bezit. 
Geroepen zijn is niet niks: het is overgave, het is: je ossen en je ploeg achter je laten.
We horen overigens niet of deze mens Jezus uiteindelijk wel of niet gevolgd is. Dan 



roept Jezus iemand: 'Volg mij!' Diegene zegt bijna hetzelfde als Elisja: dan zal ik 
eerst afscheid moeten nemen van m'n dierbaren, want m'n vader moet nog begraven
worden. Het antwoord van Jezus is vreemd: 'Het is aan de doden hun doden te 
begraven'. Het lijkt een hard en naar en onpastoraal antwoord. Ik lees er in: 
geroepen zijn is van een andere orde, is voorbij een uitsluitend lichamelijke orde, in 
die zin dat de dood van het lichaam niet de dood van het wezen is. En hier zie ik een 
vooruitwijzing naar Jezus eigen verrijzenis uit de dood, die totaal andere dimensie 
voorbij aan het stoffelijke. Of deze geroepene Jezus volgt, we horen het niet. Een 
ander roept Jezus toe: 'Ik zal u volgen Heer, als ik eerst afscheid mag nemen van 
mijn familie'. En dan weer een wonderlijk antwoord: niemand die de hand aan de 
ploeg slaat en achterom kijkt, is inzetbaar voor het koningschap van God. Ook hier 
zie ik een duidelijke verwijzing naar het roepingsverhaal van Elisja. Hij immers liet de 
ploeg achter zich, en keek niet meer achterom, maar voorwaarts naar zijn nieuwe 
leven dat gericht zou worden op de oogst van vrede en recht. 

Zet een stap voorwaarts en kijk niet achterom. Blijf niet staren op wat vroeger was, 
sta niet stil in het verleden. Ik zegt Hij, ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, 
merk je het niet?! 

Iemand vertelt over een heftig verleden, waardoor hij bij zichzelf vandaan is 
gegroeid. Er móet wel een zaad van hoop in hem zijn, en die lijkt te gaan ontkiemen, 
nu hij zegt: 'Ik kan wel steeds terugkijken naar dat verleden en me altijd maar rot 
voelen over alle fouten en misstappen en dommigheden die ik mijzelf en anderen 
heb aangedaan'. Maar iemand zei me: 'Kijk maar vooruit, richt je op je toekomst'. Die 
iemand is niet minder dan een geroepene, die verstaan heeft wat God van ons 
vraagt: namelijk: zijn mond, handen en voeten te zijn in deze wereld. En dat zaad 
van hoop, op de diepste grond van onze ziel te helpen ontkiemen, tot een mooie aar, 
tot een prachtige druif. En als we dan de oogst daarvan samen brengen en er een 
stukje van proeven en een slokje van drinken is dat niets minder dan een teken van 
hoop. 

Dat we ons verleden achter ons mogen laten en dat God met ons een nieuw begin 
maakt, een sprong voorwaarts op weg naar Jeruzalem, op weg naar zijn Koninkrijk. 

Amen  


