
Kulturhus, zondag 3 november 2019 

ds. G.J.A. Veening  
 
gelezen: Genesis 12:1-8 en Lucas 19:1-10 
 5 

titel: Oogst met veel gezichten 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Hier voor mij is dus een tafel met oogstproducten, een mooie schikking van wat 
ontstaan is, gegroeid of bewerkt, als voedsel voor mens of dier. Een mooie schikking 
van wat ontstaan is hier in onze omgeving, dichtbij. Een mooie schikking van wat ons 10 
gegeven is en gegeven wordt. De oogst die elk jaar weer komt, elk jaar gegeven 
wordt. Het ene jaar meer dan het andere jaar, maar toch.  
En vandaag vieren we dus de oogst in een bijzondere tijd. Een tijd waarin juist het 
verwerven van voedsel met de nodige vragen omgeven is en met zorgen. En niet 
alleen het verwerven van voedsel is met de nodige vragen omgeven, nee, veel 15 
vormen van arbeid zijn met de nodige vragen omgeven en het lijkt wel alsof onze 
samenleving met de nodige vragen omgeven is. Het is de afgelopen tijd al een paar 
keer gebeurd dat er een protest was op het Malieveld, dan weer met tractoren, dan 
weer met bouwmaterieel. Ik begreep dat onderwijskrachten misschien zullen staken, 
ik begreep dat personeel in de horeca acties zal ondernemen, er is duidelijk iets aan 20 
de hand in dit land, dit mooie land. Mensen maken zich zorgen, zorgen over de 
toekomst. Mensen maken zich zorgen om hun inkomen, oogst van hun arbeid, 
mensen maken zich zorgen over de toekomst van hun werk, toekomstige oogst en 
mensen maken zich zorgen over rechtvaardigheid of het ontbreken ervan, als de 
oogst van samen werken, oogst van handelen en denken, oogst van inzet.  25 
En zo heb ik al veel vormen van oogst genoemd, die op de één of andere manier bij 
elkaar horen. En bij veel oogst is het zo dat wij het als mens ontvangen. Wij maken 
veel, maar er is ook veel wat wij niet maken, maar ontvangen. Ik las een tijdje 
geleden een tekst, een tekst bij het protest van boeren, waarin stond dat boeren 
voedsel maken. Een tekst die mij stoort, want volgens mij klopt het niet. Boeren 30 
maken geen voedsel. Een visser maakt ook geen vis en als de zee leeggevist is, dan 
kan de visser uitvaren zoveel hij of zij wil, maar zal geen vis vangen. De boer of 
boerin maakt geen graan, de boer maakt geen melk, de tuinder maakt geen groente. 
Nee, de boer kan wel zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat graan de kans heeft 
om te groeien. De boer kan er wel naar streven dat koeien kalveren zullen krijgen en 35 
dat er op die manier melk komt. De boer kan door een goede mesthuishouding er wel 
voor zorgen dat gras zo goed mogelijk groeit, maar de boer maakt het gras niet. De 
boer maakt ook geen koeien. Ik zeg dit een beetje streng ook omdat ik het wel heel 
scherp wil hebben dat wij mensen de oogst niet maken, maar ontvangen. En in het 
ontvangen van de oogst zijn wij afhankelijk, afhankelijk van weersomstandigheden, 40 
hoeveelheid zon en hoeveelheid regen, temperatuur en noem het allemaal maar op. 
En als een koe onvruchtbaar is, kun je als boer op je hoofd gaan staan, maar er komt 
dan geen melk.  
Ik kan me wel voorstellen dat iemand die werkt graag wil oogsten en die oogst kan 
gaan om producten, het kan ook gaan om waardering. Ik kan me dus levendig 45 
voorstellen dat boeren graag serieus genomen willen worden en ook graag willen dat 
er toekomst is voor bedrijven en terecht. Ik kan me voorstellen dat bouwers serieus 
genomen willen worden en onderwijskrachten, iedereen wil graag oogst ontvangen 
en ook de milieuactivist die zich zorgen maakt over de aarde.   



Ja, ook de milieuactivist die zich zorgen maakt. Ook de politicus die zoekt naar 50 
oplossingen voor problemen. En ze lijken in onze tijd tegenover elkaar te staan. De 
politicus, sommige dan, en de boer, de boer en de bouwer tegenover degene die 
zich zorgen maakt over de natuur, het milieu, de bodem, het land, de aarde. Ze lijken 
tegenover elkaar te staan en ze worden soms ook tegenover elkaar gezet.  
En staan ze ook tegenover elkaar? Volgens mij kunnen ze ook naast elkaar staan, 55 
als de boer die boer is én zich zorgen maakt over de aarde en er ook hard aan werkt 
dat de aarde toekomst heeft en daarnaast degene die zich zorgen maakt over de 
aarde en op zijn of haar manier zorgvuldig omgaat met al wat leeft en groeit. En dat 
is dan ook weer een mooie oogst, mensen naast elkaar die samen kijken naar wat de 
problemen zijn en samen zoeken naar oplossingen.  60 
In het verhaal van Abram gaat het over een veehouder, die op reis gaat. Dat is een 
heel avontuur en een uitdaging. Op reis naar een vreemd land, weg van je familie, 
weg van waar je bij hoort. Abram gaat op reis en weet van afhankelijkheid, hij weet 
ook van onvruchtbaarheid en het ontvangen. Lot gaat met hem mee, samen reizen 
ze, zij samen met anderen, met Sarai, de vrouw van Abram, samen als mensen op 65 
weg naar toekomst, op weg naar beloofde oogst. Ik zal je zegenen, zegt God, ik zal 
je tot een groot volk maken, ik zal je aanzien geven. Grote beloftes, beloftes van 
oogst. Samen reizen ze, met elkaar, samen met elkaar als de politicus, de 
milieuactivist, de boer, de bouwer, reizen misschien niet letterlijk maar wel samen op 
weg de toekomst in, met een beloofde oogst, een beloofde oogst uit Gods hand, 70 
waar ten diepste elke oogst uit komt.  
In het evangelie naar Lucas lazen we over Zacheüs, een hoofdtollenaar, een soort 
inspecteur van belasting en hij is rijk. En dat roept onmiddellijk de verdenking op dat 
hij waarschijnlijk geld achteroverdrukte voor zichzelf en die verdenking wordt 
bevestigd als hij op een moment uit zichzelf zegt dat hij het viervoudig zal vergoeden. 75 
Inkeer, omkeer als oogst. Oogst vanwege het feit dat Jesus onder die vijgeboom stil 
staat, naar boven kijkt en zegt dat hij bij Zacheüs wil zijn, bij hem wil eten 
waarschijnlijk ook. Zacheüs zit daar in een vijgeboom en wil op die manier zien wie 
Jesus is. Hij zit dus in die vijgeboom omdat hij wat klein van stuk is en zo komt hij wat 
hoger te zitten en kan dus verder zien. Maar die vijgeboom wordt niet voor niets 80 
genoemd. Want in het Grieks, de taal van de evangeliën is het woord “Vijgeboom” 
ook verbonden met “je verstoppen”, je ware gezicht niet laten zien. En Jesus roept 
hem uit de boom, kom naar beneden, ik wil je zien. Jesus klimt niet in die boom, 
Zacheüs moet naar beneden komen, mag zichtbaar worden als de mens die hij is. En 
dan zegt Zacheüs dat hij zal vergoeden wat hij heeft afgeperst en dat hij de helft van 85 
zijn bezit zal verdelen. Rechtvaardigheid als oogst, rechtvaardigheid die ontvangen is 
en wordt gedeeld. Zacheüs ontvangt het door de woorden van Jesus en door het feit 
dat Jesus hem opzoekt en naar hem kijkt, aankijkt. En wat ontvangen is wordt 
gedeeld, als oogst die wordt gedeeld.  
Oogst heeft veel gezichten, het gemeenschappelijke is dat het wordt ontvangen. Wij 90 
ontvangen het, wij mensen, wij mensen met elkaar. En wij worden opgeroepen om te 
delen, te delen van wat ontvangen is. Gedeelde oogst, oogst die gedeeld is, het is 
als een maaltijd, een maaltijd met elkaar. Oogst die gedeeld is, die gedeeld wordt, 
het is als reizen met elkaar ook als is het symbolisch. Reizen naar een land waar wij 
mensen gezegend zijn en elkaar tot zegen zijn. Reizen naar een land waar mensen 95 
samen zijn, geborgen in Gods hand en weten van ontvangen als uit Gods 
moederlijke of vaderlijke hand.  


