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lieve mensen van God

I 
Menselijk zijn wij geschapen, luisterrijk,
met oren en ogen, bijna Godgelijk,
om met reuk en smaak en horen en gevoel, gezicht
Gods tekens te verstaan, te zijn op Hem gericht.

In mijn studietijd hoorde ik bij een wijkgemeente in het hart van de Stad Groningen, waar wij eens 
in de twee maand een jongerenviering organiseerden. We hadden daarbij dan een jaarthema en in



het seizoen 1999-2000, dat spannende seizoen met daarin de millenniumwisseling, was dat 
seizoen: zintuigen. Gaandeweg het seizoen ontstond er een lied, waarvan we net het eerste 
couplet hoorden voorlezen. De strekking van het lied was en is: hoe zetten wij al onze zintuigen in 
om de tekenen van God te verstaan en er mee te leven en er naar te leven. Deze gedachte komen 
we ook tegen in het beroemde lied van Jan Wit: Aan U behoort o Heer der heren, de aarde met 
haar wel en wee. Het eindigt met deze woorden: Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door 
de wereld gaan, met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. 

Vandaag is het een bijzondere dag: het is de eerste zondag van november en dat is in onze 
gemeente sinds jaar en dag de zondag voor de oogstdankviering, vanwege Dankdag voor Gewas en
Arbeid op de eerste woensdag van november.  Vandaag is het ook 1 november en dat is in de 
Rooms Katholieke traditie Allerheiligen, de dag dat mensen uit Bijbelse tijden en uit de 
geschiedenis van de Kerk worden herdacht. Mensen die zich in hun leven gericht hebben op de 
Stem van God en die zijn gevolgd, vaak met veel weerstand tot gevolg, niet zelden een 
gewelddadige dood, martelaren. Namen van heiligen worden genoemd en bezongen. Nu hebben 
wij protestanten daar niet zoveel mee, mede door de Reformatie – gisteren was het 
Hervormingsdag – die stelde dat je geen heiligen mag vereren of aanbidden. Maar ook zonder dat 
te doen: je kunt wel denken aan mensen die hun leven gewijd hebben aan de Heer, een wolk van 
getuigen die ons is voorgegaan, een stoet van pelgrims door de tijden heen, bij wie wij ons mogen 
aansluiten in het gericht zijn op de tekenen van God, met al onze zintuigen.  

II 
Als een weldaad smaken vruchten van het land,
waar akkers en gaarden, liefdevol beplant,
oogsten overvloedig schenken ieder die daar woont,
melk honing brood en wijn het goede leven toont.

Gericht zijn op God met al onze zintuigen, kan ook gaan via de smaak. Het proeven van Gods 
goedheid, zou je kunnen zeggen. In Spreuken 9 hoorden we: Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij 
heeft haar slachtvee geslacht, haar wijn gemengd, ook heeft zij een tafel aangericht… Zij doet een 
uitnodiging uitgaan in de Stad waarin zij woont: kom, wees welkom: laat mijn brood uw brood zijn 
en drink van de wijn die ik heb gemengd. Daarin zit een dubbele betekenis: wees welkom en geniet
de maaltijd met mij, bijzonder hè: een maaltijd van brood en wijn… Geniet van de dis die ik heb 
aangericht, laat die je goed smaken: proef de vruchten van de oogst, breng je te binnen hoe 
waardevol die is en hoe die verwijst naar het goede leven. Maar dan ook als een teken, een 
symbool. Want zegt Vrouwe Wijsheid: laat mijn brood uw brood zijn, drink van de wijn die ik heb 
gemengd, dan zegt zij vooral: breng je de wijsheid te binnen die ik je leren kan. Ga wijs om met dit 
voedsel, met deze oogst: het is niet alleen voedsel voor het lichaam, maar ook voeding voor de 
ziel. Vrouwe Dwaasheid, hoog op haar arrogante troon bij de ingang van haar huis, roept 
voorbijgangers ook op om te eten van haar brood, te drinken van haar zoete water… maar dat lijkt 
eerder alleen maagvulling en bovendien: het is gestolen water, en brood dat in het verborgene het 
lekkerst is. Met andere woorden: omgeven door duistere praktijken, een vreetfestein, een 
drinkgelag, een verboden feest waar men spot met regels en de Goedheid van God aan de laars 
lapt. Wijs en dwaas recht tegenover elkaar gezet door de Spreukenschrijver, die dat beeldend doet,
en ook met een dosis cynische humor. De maaltijd van de Wijsheid hoort bij het goede leven, en 
die bestaat niet alleen uit letterlijk voedsel, maar vooral uit geestelijke voeding, dat wat jou op het 
levenspad echt verder kan helpen. Jou wordt het goede leven getoond, en dat is zo zei Premier 
Rutte gisteravond in zijn Protestantse Lezing op Hervormingsdag niet hetzelfde als het perfecte 
leven. Het goede leven heeft altijd nog iets nieuws te leren, dat houdt niet op. Onderricht in 



wijsheid gaat altijd maar verder, en wie van de wijsheid houdt, wie de Sophia bemint, filosofie dus, 
zal groeien. Niet in kilo’s, maar in wijze inzichten. 

III 
Zie de schoonheid van de Schepping, al haar pracht,
de bloemen, de dieren, de sterren in de nacht
en de mensen in wier ogen liefde leven is
op wier gelaat het komend Licht te lezen is.

Op een Oogstdankdag is er ook iets te zien. Het is traditie dat dames uit ons agrarisch buitengebied
een Oogsttafel maken. Dat was altijd een lust voor het oog, met zoveel producten die het land had 
gegeven, of wat je met de bearbeiding van die producten kunt maken. Dat ging dit jaar iets anders.
We konden deze dienst niet samen voorbereiden, live. Maar er is toch een stilleven van gewassen 
en producten te zien vandaag: Ida zorgde daarvoor. Wij weten ons verbonden met de andere 
mensen van de werkgroep, zij die nu thuis naar deze dienst kijken en luisteren. En we weten ons 
verbonden met één van hen die altijd meedeed, maar in het voorjaar stierf: Geesje ter Keurs, 
zaliger gedachtenis. De schoonheid van de Schepping wordt ons voor ogen gesteld: de 
oogstgewassen, maar ook bloemen en dieren en sterren, ook schepselen. En mensen op wier 
gelaat het komend Licht te lezen is. Mensen die er voor kozen en voor gingen om liefde voor God 
en liefde voor medemensen de basis te laten zijn voor hun levensweg. Mensen die er voor gingen 
om de Wijsheid te zoeken en zich daar meer en meer in te verdiepen, omdat zij de Wijsheid van 
God liefhadden, liefhebben. Zo anders dan zij die de verleidelijke stem van Vrouwe Dwaasheid 
navolgen. Trek je toch niks aan van al dat gepraat over naastenliefde en liefde voor God. Lap regels 
aan je laars, wat kan jou het lot van anderen schelen. Schraap bij elkaar wat er te schrapen valt, 
bekommer je alleen om jezelf, om je eigen maag, je eigen genot, je eigen ego. Een weg die leidt 
naar duisternis, zegt de Spreukenschrijver. Een schimmig bestaan. En wil je proberen mensen die 
zo leven daar op aan te spreken: ze zullen je bespotten, belachelijk maken, in discrediet brengen. 
Het is water naar de zee dragen. Nee, richt je liever op mensen die zich met hart en ziel op wijsheid
richten, die de stem van Vrouwe Wijsheid verstaan en er steeds meer van willen leren. Uitgeleerd 
raakt de Wijze nooit, met vallen en opstaan zal hij, zal zij toenemen in kennis over de Weg van God.
En, belangrijk om te zeggen: dat heeft niet te maken met IQ, met feitenkennis, met een titel voor 
je naam. Het heeft te maken met de richting van je hart. Een mogelijkheid die ieder mens is 
ingeschapen, een mogelijkheid die helaas niet iedereen benut. Maar open je ogen: zie de 
schoonheid, zie de waarde van het bestaan, zie de gezichten van hen die als het ware licht geven. 
Zij die liefde uitstralen en van harte doen, zij zijn het navolgen waard. Oogst bestaat niet alleen uit 
gewassen, producten, materie, maar ten diepste vooral over die diepe waarden van het goede 
leven: Liefde, liefde van God, liefde voor je medemens. 

IV
Al wie door der wijsheid prikkel is gewekt,
om schoonheid te zoeken, waarheid, liefde, recht,
legt opmerkzaam ‘t oor te luister bij het wijze woord:
het horend hart verstaat wat bij het leven hoort.

De Spreuken die wij in de Bijbel tegenkomen in de vorm van een Bijbelboek, die onderdeel 
uitmaakt van de Geschriften, waar ook bijvoorbeeld de Psalmen en Prediker bij horen, die 
Spreuken zijn toegeschreven aan koning Salomo. Toen hij aantrad als koning, opvolger van zijn 
vader David, vroeg de Eeuwige aan hem: vraag wat jij nodig hebt voor je koningschap en je leven. 



Vraag het en je krijgt het. Nou, dat is me nog eens een aanbod, nietwaar? Wat had hij allemaal 
kunnen vragen…: welvaart, rijkdom, macht, overwinningen, uitbreiding van zijn Rijk. Maar hij vroeg
heel iets anders. Hij vroeg om wijsheid en zegt letterlijk: Eeuwige, geef mij een horend hart. Wat 
een prachtig, diepzinnig begrip is dat: een horend hart. Horende oren zou je verwachten, maar 
Salomo betrekt het hart er bij en dat betekent dat hij wilde horen en verstaan met 
inlevingsvermogen, met compassie, met echt begrip. Horen met liefde voor mensen, om zo te 
groeien wijsheid. Horen met respect voor mensen, ook wanneer die jou kritisch durven te 
benaderen, ook wanneer die jou durven corrigeren, ook wanneer die jou op andere wegen en 
andere gedachten brengen, want je leert er van, en je bent nooit te oud om te leren. Leer ons zo 
onze dagen te tellen dat wij er wijze mensen van worden, zingt een psalm, in een oudere vertaling:
dat wij een wijs hart bekomen. Met een horend hart zoek je naar de diepere waarden van het 
bestaan. De oppervlakkige luisteraar gaat daaraan voorbij, die gaan de dingen die er toe doen het 
ene oor in en het andere uit, die zijn hardhoors en zinnen alleen op eigenbelang. Maar een horend
hart staat open naar de weg naar een leven met waarde, met eeuwigheidswaarde. Een horend 
hart ziet oogst niet als een consumptie artikel, maar als een teken dat het bestaan een oogst kan 
zijn. Dat jouw bestaan een oogst kan zijn. Niet een warenmarkt, maar een uitstalling van waarden, 
zoals op de tafel, de dis van Vrouwe Wijsheid.  

V 
Zicht, geluiden, smaak en geuren, het gehoor,
gegeven aan mensen alle tijden door,
om te horen naar een Stem, te zien het Levend Licht,
Gods lentegeurend rijk: dat lieve vergezicht.

Oogst om dankbaar voor te zijn, niet om voor onszelf te houden, maar om te delen en te zien als 
een teken, een beeld van hoe je samen de goede gaven van God tot je mag nemen en ze elkaar 
aan mag reiken. Mensen om dankbaar voor te zijn: groten van naam die vandaag herdacht 
worden, maar evengoed al die mensen die je hebt gekend en die je kent, mensen die je voorgingen
en mensen die je omringen, waaraan je kunt zien en merken dat zij geraakt zijn door die andere 
dimensie dan het alledaagse en vaak platvloerse. Mensen die Gods stem verstaan, en dat kan ook 
als je die niet letterlijk hoort, maar verstaan in de zin van: inzien hoe je levenspad, je handel en 
wandel een weg ten leven mag zijn. Aanvang, basis, beginsel van wijsheid is: ontzag voor de ENE, 
geen angst, geen vrees, maar liefde voor de Eeuwige, kennis van heilige zaken betekent verstand, 
en nogmaals dat heeft niet met je intelligentie te maken, maar met de richting van je hart. Het 
horend hart, dat God zegent met verdieping en en de vreugde van het goede leven. 

Amen


