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Gelezen: Leviticus 19:1-2, 9-18 en Marcus 12:28-34 
Titel: een oogst van rechtvaardigheid 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Wij leven in bijzondere tijden. Onze samenleving wisselt sterk. Dagelijks is er nieuws 
en wekelijks zijn er wel veranderingen. We horen voortdurend over maatregelen om 
een virus de kop in de drukken. Er is een klimaattop aan de gang met vrijwel 
dagelijks nieuws. Veranderingen zijn er voortdurend, zoals gezegd. Grote 10 
veranderingen die zo ongeveer de hele samenleving beïnvloeden, en ook de 
veranderingen op meer het persoonlijke niveau. Ander werk soms, of werk in een 
andere omgeving, de zorg omtrent familieleden, het leven is in deze tijd niet saai.  
Veranderingen dus, en toch zijn er ook de zaken die gelijk blijven, die elk jaar weer 
terug komen op dezelfde tijd. Het is weer herfst geworden, de bladeren van de 15 
loofbomen komen naar beneden, een aantal tonen nog hun mooie kleuren. De dagen 
worden korter, je kunt het echt merken, de buitentemperatuur daalt zo gaandeweg. 
En het is de tijd van de oogst. Voor een groot deel is de oogst al binnengehaald en 
kan het worden verwerkt. Voor een klein deel moet dat nog gebeuren. En het is de 
tijd om stil te staan bij de oogst. Dat mag elk jaar wel, omdat oogst niet iets 20 
vanzelfsprekends is. Elk jaar oogst, maar niet vanzelfsprekend. In Nederland meestal 
wel, er zijn andere gebieden op aarde waar misoogsten zijn. En deze misoogsten zijn 
ook in Nederland wel geweest. Niet vanzelfsprekend dus, hoewel het in onze tijd elke 
jaar oogst is. Oogst is op veel manieren trouwens. De productie in een bedrijf is ook 
een soort oogst, het verwerven van kennis is oogst, het maken van een kunstwerk is 25 
oogsten van inzet en talent. In de zorg valt er te oogsten als het welbevinden van 
een mens groter wordt. Maar het meest concrete van oogst is toch wel wat we hier 
zien, het resultaat van zaaien en maaien, het resultaat van concreet binnenhalen van 
oogst en het verwerken ervan. Producten die het resultaat zijn van menselijk 
handelen, van zaaien en maaien, maar niet alleen het resultaat zijn van menselijk 30 
handelen. Veel van wat wij hier zien komt voor een deel naar ons toe. Ik kan zaaien 
als ik de grond heb bewerkt, de oogst kan ik niet organiseren. De groei kan ik 
bevorderen maar ik heb niet in de hand of er genoeg regen valt en of de zon genoeg 
schijnt. Ik kan ook niet alle ziektes voorkomen, het is en blijft levend materiaal, zowel 
de producten die hier voor ons liggen als wel het vee dat gehouden wordt. Levend 35 
materiaal en bij het vee is dat nog wat sterker waar te nemen dan bij het gewas.  
Oogst dus om bij stil te staan, ook vanwege het wonder dat we mogen ontvangen.  
En in het gedeelte uit het bijbelboek Leviticus gaat het over veel en het gaat over 
oogst. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de 
akker. Raap wat is blijven liggen niet bijeen. De rest, de rand van de akker, dat wat 40 
daar staat, dat is voor de arme en de vreemdeling. Een gebod, midden tussen 
andere geboden, andere geboden die gaan over het feit dat je niet moet stelen, niet 
moet liegen, niet moet roddelen ook. Want God is heilig en de mens wordt 
opgeroepen om heilig te zijn. En daar horen deze geboden bij en ook dat 
merkwaardige dat je een rand van je akker moet laten staan. Het is wel gedacht in 45 
een samenleving waarin die arme of die vreemdeling ook daadwerkelijk in staat is 
om na de oogst nog even zelf de akker op te gaan om zelf het restant te kunnen 
oogsten. En dat kan niet in elke samenleving. En het gaat dan ook om de betekenis. 



Laat de rand staan….raap niet alles op…..wil niet het onderste uit de kan. Van de 
oogst mag of moet je delen. Waarbij je concreet misschien juist wel alles moet 50 
oogsten om er daarna van te kunnen delen. Rechtvaardigheid dan dus ook. En met 
het delen van de oogst, de oogst op welke manier dan ook, is er rechtvaardigheid en 
is er liefde tot de mens, de medemens en daarmee liefde tot God. Met alles wat je 
hebt, zoals ook in het evangelie naar Marcus klinkt.  
Laat de rand staan, symbolisch dus. Wil niet het onderste uit de kan. Dat betekent 55 
dan dat je als mens uit handen geeft en ruimte laat aan de ander. Ja, maar gaat het 
zo in onze tijd? Gaat het zo bij de oogst? In deze tijd zijn er nog wel eens vragen bij 
hoe de veehouderij werkt en in mindere mate de landbouw. Vragen soms omtrent 
diervriendelijkheid, het woord stikstof klinkt nog wel eens in combinatie met 
veehouderij. Het roept het beeld op dat in de veehouderij men juist wel tot het 60 
uiterste gaat en dus ook de rand van de akker meeneemt. Er zijn dus vragen en 
wellicht zijn sommige vragen toch dom, maar er is wel iets aan de hand. En….het is 
ook zo dat boeren nog wel eens de zwartepiet krijgen. En niet altijd terecht. Ik denk 
dat het voor sommige veehouders ook niet anders kan dan dat zij tot en met de rand 
van de akker maaien, dat zij wel het onderste uit de kan moeten hebben om 65 
financieel te overleven. Financieel te overleven met hun gezin. In onze samenleving 
is al tientallen jaren lang de noodzaak van schaalvergroting om maar 1 ding te 
noemen, tenminste zo is het aangestuurd. De schaalvergroting is aangestuurd. En 
dan komen mensen als in een fuik terecht.  
En als er het beeld is dat veehouders met name maar ook akkerbouwers bij de oogst 70 
echt wel de rand van de akker mee moeten nemen, dan mag er ook de vraag zijn 
hoe dat bij andere bevolkingsgroepen is. Wij als consumenten, en de meeste 
Nederlanders zijn in het kader van landbouw en veeteelt consumenten, wij als 
consumenten….het kan heel goed zijn dat wij ook als het ware de hele akker 
oogsten, ook de rand en misschien nog wel voorbij de rand. Het kan heel goed zijn 75 
dat wij ook het onderste uit de kan nemen, ook als het niet nodig is. En dat lijkt dan 
op stelen. Hoge lonen, lage prijzen, het is toch een prachtig ideaal. Ja, en als het 
kan, als het voor ieder rechtvaardig is, prima. Maar als het niet rechtvaardig is voor 
de medemens, voor het dier, voor de aarde, dan is het geen oogst van 
rechtvaardigheid. Dan is het geen oogst in rechtvaardigheid.  80 
En het onderste uit de kan, het komt natuurlijk op veel meer manieren voor. In allerlei 
verhoudingen tussen mensen, in allerlei organisaties kan het ook voorkomen. Steeds 
meer willen, voor jezelf, van de ander, vul maar in. Waarbij rechtvaardigheid in het 
gedrang komt.  
Wees heilig, want ik, de Heer jullie God, ben heilig. Zo mag Mozes het tegen het volk 85 
zeggen. Wees heilig….je mag daar ook lezen: jullie zullen heilig zijn. En dan klinkt 
het niet alleen als een gebod, als een regel die wordt opgelegd, het klinkt dan ook als 
een belofte. Jullie zullen heilig zijn, en dus oogsten in rechtvaardigheid. En soms is 
dat al zo. Je kunt kijken naar alles wat fout gaat, je mag ook wel eens kijken naar 
alles wat goed gaat. En soms moet je ook noemen wat goed gaat. Mensen delen 90 
echt wel, soms zelfs van uit hun armoede. Mensen delen ook van uit hun oogst, 
omdat ze ook wel weten dat de oogst is ontvangen. Die heiligheid, die is ook niet zo 
ver weg. Jesus zegt tegen iemand dat hij niet ver van het koninkrijk van God is. Het 
koninkrijk van God is dichtbij, zo geloofde Jesus, zo was zijn leven. Die heiligheid is 
niet zo ver weg, komt zo maar naar voren als in een oogst van rechtvaardigheid. En 95 
deze rechtvaardigheid zal groeien, voor een deel door wat mensen doen op allerlei 
manieren, en voor een deel komt het naar ons toe. Net zoals deze gewassen, net 
zoals deze producten. Amen.  


