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Schr· H:t.lt.~~: i nq ~ .JOB ~"j-"::X~;;;2j"':-- "{ 
Sct"lv'i1:tlezing: Matt~ 9~ 35-·38 

Gemeente van Jezus Christus, 

l>an.(er"} voc:Jr" gewa~5 er') arbeid cJaarin t1t)~er1 we drie w(Jorden~ enq 

aan alle drie zal ik vanavond aandacht schenken. 
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beweging moeten komen. Misschien is het goed om u dat even a~ 

te vragen, waarom u vanavond eigenlijk naar hier bent gekomen. 
Is dat inderdaad uit dankbaarheid? En dankbaarheid waarvoor 
(j.:::\ n Wf~ 1"? 

Of ben je eigenlijk om heel andere redenen naar nIer aekomen? 
Misschien ben je wel gekomen. omdat de eigen dominee preekt? 
O~ omdat er weer gepreekt wordt uit het boek Job? O~ u bent 
naar hier gekomen zonder bepaalde verwachtingen, en vanuit het 
gevoel. dat je toch eigenlijk wel naar de kerk moet. 

We vieren ee'1 cjank~;tond~ Ga dar) fnaar eens na bi,j ,jezelf; Wat 
is er in mijn leven. waarvoor ik dankbaar zou kunnen zijn. 
Noem het maar eens OP voor jezelf. Ik ben dankbaar voor . 
En zie de personen voor je. waar Je dankbaar voor bent, dat ze 
bij .je leven hOt-en~ 

Dan denk ik dat er in uw leven veel reden is om hier samen te 
komen.'.Danken is een werkwoord. En een werkwoord heeft een 

~~P~:~d:o:~~~~~~~~;W~a~0~:::k:~~ee:;~~7i~~?e~~~~~s~:~~~t~:~~en 
is bidden, en bidden heeft een bepaalde richting, en bidden 
heeft een vast adres. 

De Allerhoogste. de Eeu~'iqe God, Hij is degene, aan wie wij al 
onze dankbaarheid richten. Want van Hem geloven wij, dat Hij 
hemel en aarde gemaakt heeft. Van Hem zeggeri~at Hij trouw 
blijft, dat Hij zegent. En daarom danken wij Hem. Wij danken 
Hem voor alle zegeningen, maar bovenal voor al die mensen, die 
voor ons een betekenis hebben. Wij danken God ook voor die ene 
mens Jezus Christus. die ons vanavond samenroept. Die Ene 
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Ons danken is een gebed tot God. want Hl] is de gever van alle 
IJC1(·':?d .. 

Het tweede woord i5~ Gewas. Nu is het ze. dat er hier niet zo 
heel veel mensen ;~lJl"·;·~--(:hê hun bn:Jod v(;?r·~jiË'f1en ml:~·j.: Î'"If?t tH:~~..·JE'rk ....· 
lïE' V.:::ln hf.i?t lancj~, dus dat begrip gewas spreekt misschien niet 
ii)r;::teen ;,:0 .;;;uan. 

Maar ik wil aan dat woord een wat diepere inhoud geven, n.a.v. 
woorden uit het boek Job. Op meerdere plaatsen in het boek Job 
wordt het beeld gebruikt van het graven naar verborgen schat
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daat- stelt de dichter- OD~( tie vraag: Waar vir~dt ,je lever)f;wijs··" 
heid, waar zijn de velden van inzicht. 

En dan beschrij+t Job hoe wij mensen door de eeuwen heen 
graven naar verborgen schatten. We lezen hoe de mensen steeds 
maar weer letterlijk de bodem uitgraven en de aarde overhOOp 
halen om de schatten uit de bodem tevoorschijn te halen. Goud 
efl zilver q i.jzerer"ts~ kCJpeir erl edelge5teer·~teu Er) varldaag de 
dag zouden wij zeggen: Olie en gas uit de grond halen. 

De mens is tot ontzaglijk veel dingen in staat. Veel meer kan 
dE' m(-;jnS5 pr-"'2~"5t("?j'-f2n d.i:.~n dj;,:! diF~r-fÎ'f?~, de dij!:?r-';:·jn dij!::.· f:j:i.q~?nlijk 

alleen maar afgaan op hun intuitie, en die dag in dag uit 
zoeken j'laar" voedsel erl een plek Oiil te slapen. 

Maar dat is voor de mens niet genoeg. nee. wij blijven graven 
naar- vert)or-geJ'1 t-ijkdommen~ Er) we hebben de aarde 20 geOt-gafli'-
seerci~ dat we OCJk ir~ t',eel Of1S lever1 a"f:t1ankeli.j~( zi.in van die 
qr-ond'::sto·FF",:n1. ~~Jij möi:?t,:..::n Wiê?l q.",.S (,?n oli,:.':3 uit dj:? i,:,lr-OI"H:i ha1. 1?n, 

want anders valt onze mooie wereld in elkaar en zitten we in 
dE':: kot.!.• 

E~n al~s we dOCJt- de ,jarer" t'}eer1 f1iet zoveel gCJud cJ~)qes~ta~:)el(J 

hadden dan zou onze economie in elkaar storten. 

E~~n wij graver} maar er'} gJ~aver'l inaal~', en we 2cJeker} '"laar r'~ieuwe 

s;chattefl, erl we blijverl maar- doorgr-aVe1"lA 
Maar de wi.iE5heici ..... waar w[)y'dt ze gevc3flder1~ 

waar zijn de velden van inzicht, vraagt het boek Job zich af? 

Wij zi.jrl zo versct·\ri~~ke].i.j}~ a·ftlankeli.jt~ van wat wij Llit de 
bodem halen. En dat terwijl we weten, dat we daarmee de aarde 
kapot maken. terwijl we weten dat we de grond uitputten, 
terwijl we weten dat eenmaal de rijkdommen zullen opraken. 

In heel het conciliair proces is geprobeerd om ons ervan te 
doc)t""dringefl~ (jat deze aar-de r1iet onuitpljttelijk is~ Ei") als we 
de t)i,jtJel ercJp nalezen, ciar\ j.s (jeze sC:~'}e~:)pir'\g OCJk f1iet becioeld 
om uit te putten, nee, de grond is bedoeld cm vruchten en 
gewasser, te la"ten grDeier1~ zodat wi.i te eter1 hetJbeno E:r1 var'~ de 
overblijFselen van het gewas zullen de mensen een hut bouwen 
om ti",? ';::;1i:'lp02ï'L, j"l::la!'" c:!f.:~ I;V" ot. E:I ffl'o·eiJ:i.,H::hf.'i.'id is dë:it: I/·.Jij m€1t on:;;:E,' 
grondstoFfen en de uitputting van de aarde in een vicieuze 
c::il'''kE'l ;~it.tf!0n .. 

Als !~ als eenling besluit. om maar qeen bezine meer te gebrui
ken, dan is het maar de vraag of je daarmee de schepping 
helpt, of dat je alleen maar jezelf een rustig geweten geeft, 
ell er" verder- fliets ver-af1det"t. 

Maar" wij~stleic!, zeg"t Jat) :i.5 ulet geen goud ~e betal.er)u Wijst'leid 
is altijd meer en schoner dan het mooiste kristal, en zelfs 
het ~I'[Jc}iste edelgesteente ~~an haar r'liet ever'laren" 

Waar komt dan de wijsheid vandaan, waar zijn de velden van 
lnzich't? E~:n dar) lezer1 we die w(:Jf1derli,jke te~~st v~s. 22: lel·f::s 
de dood en het verderf zegqen: Wij hebben een gerucht van 
wijsheid gehoord. de wijsheid is van God. zegt men. 



Want God i5 immers degene die de bodemschatten hee+t gemaakt, 
Hij bepaalde de maat van het water en de weg van de wind, Hij 
bep,,~a1 dE' heffH0d en ~'1"H" ciE.,.. En tO€7~n F;od de ",lelt" elf.? r.;tEHnaQl.kt h",H::i EH-, 

de mens cm daarop te wonen. toen verkondigde God de wijsheid 
i::\ a n ek~ int,"? n ~:;; f.? n • 

En God zei: Wijsheid is: God lie+hebben en het kwade vermij
den. En in wezen zijn we dan helemaal terug bij het begin, bij 
Genesis, in de ho+ van Eden, waar God zegt: Deze tuin is voor 
jullie om in te leven, ik heb haar voor jullie gemaakt, jullie 
"meten haar verzorgen. En in alles moet je ervoor zorgen dat 
je het met lie+de doet, maar je moet wijken van het kwade, je 
mag niet eten van die ene boom van kennis van goed en kwaad. 

We zijn weer terug bij a+, zoals 2Dvaak in onze weg met God, 
worden wij teruggebracht naar het begin .. En dat is ook de 
enige weg. Als wij ons niet zouden realiseren, dat de aarde 
ooit goed was en volkomen, dan zouden wij daar ook nooiit naar 
kunnen verlangen. Maar wij weten dat het anders kan in deze 
l.r.JI'?I·"Ë:?ld" ~::?n d<Ï~,,~l"'Oi'f1 kunnE,:'n "'JE:" l!!i!t"l'ï6:1<:'i\I'- \il!:?t"lé'l.ngE':!n. '''';E~I·''lanç.lf;;!n c1ii:\t dE!! 

aarde goed zal ziJn~ verlangen naar de lie+de van God en mens. 

Dit alles kunnen we n.a .. v .. Job zeggen over dat tweede woord: 
Gewas. Samengevat: Wij zijn de rentmeesters van Gods goede 
schepping. En wij hebben er maar veor te zorgen dat de schade 
bepEÓ'dd:. bI i j·Ft. 

Maar als ik me dan realIseer dat we in een vicieuze cirkel 
ziiten met ons milieu en onze voedselketen dan vestig iik 
uiteindelijk mijn hoop op God ze1+, dat Hij zel+ ingrijpt op 
een goede dag, en dat er veel zal veranderen ten goede. Om die 
dag kunnen wij slechts bidden J maar op die dag van Gods ko
ninkrijk blijf ik hepen. 

Zouden we dat maar niet wensen, dat God zelf ingrijpt, ten 
gOf2di!:?'? 

En dan tenslotte het derde woord: Arbeid. En dat woord wil ik 
.- \ianavond [JE? 1 t.chten va.nut t ei,.,:? f:?Vangi~e;:: i n,:) u i t j'·lat ti:?I_IS. 

Tot nu toe ging het over het werk van God de Vader.
 
Nu gaat het over het werk van Jezus de Zoon. Over zijn arbeid
 
onder de mensen. En we horen van Matteus hoe de aard is van
 
Jezus werk en hou zijn houding is:
 
~Jezus vel~kondigcje het evarlgelie varl het kor·~ir')kr'i.jk, Jezlls 
genas de zieken, en Hij WaS met ontferming bewogen over de 
fJ}er'lsen~ var'} wie tlij ziet dat ze afgeo\at zi,jr') er1 oJJge.jaagd~ als 
schapen die geen herder hebben.' 

En ik denk dat we ons in die mensen wel aardig kunnen herken
nen. A+gemat, afgemat en opgejaagd door deze snelle wereld, 
opgejaagd door de macht van het geld, dwalend door een wirwar 
van regels en toestanden, dwalend als doelloze schapen. 

En als ik denk aan de arbeid en de oneerlijke verdelinq daar
van in onze maatschappij, dan komen er vandaag weer he;l wat 
vragerl tloVer"l ta'fel!! CJ+ c~at allen}aal wel zo t·ec:t'~tvaarMdig i~5Q 



En waar is dan In deze wereld de houding van de Here Jezus 
terug te vinden? Waar vindt je in bedrijven en instellingen 
een houding van ont~erming, een houding van lie~de en bewogen
heid over de mens? Waar vind je mensen die hart hebben voor 
hun personeel. die altijd de mens centraal stellen en niet het 
bedrijfsresultaat? 

o ,ia, we kllflf1er) CJf1S goed t1erJ(enner", irl cieze o,ensenM Er') zouden 
wij dan ook niet behoefte hebben aan de ontferming en liefde
 
van Christus in deze opgejaagde wereld? Als wij zijn als
 
schapen die geen herder hebben, is er dan niet bij ons een
 
grote behoe~te aan de arbeid van de Messias?
 

We mogen ons vanavond In gemoede afvragen: Hoe is het gesteld
 
met de arbeid, en met de arbeiders zel~. hoe is het gesteld
 
met de rechtvaardigheid en de liefde. Maar ook mogen we vra

gen~ Hoe is het gesteld in ons leven met het werk van Chris

tus. Kan zijn werk in ons voortgang vinden? Staan wij open
 
voor zijn liefde, en willen we die liefde ook belichamen in
 
ons leven?
 

Zijn wij bereid om vriendschap hoger te achten dan arbeid?
 
Zijn wij bereid trouw aan elkaar hoger te achten dan de hoogte
 
van ons maandsalaris?
 
Als we onszel+ naar Christus durven noemen. dan hebben wij dat
 
maar te proberen: Bij hem is trouw hoger dan bezit, bij Hem is
 
vriendschap hoger dan arbeid.
 

Tenslotte komen we dan bij de tekst voor de verkondiging, en
 
ook daarin gaat het over arbeid, maar ik wil het nu in het
 
bijzonder hebben ever de arbeid in de gemeente. In deze ge

meente. Want in Matteus 9 zegt Jezus: "De oogst is wel groot,
 
maar arbeiders zijn er weinig. Bidt tot de Heer van de oogst,
 
dat Hij arbeiders uitzende in zijn oaast."
 

Er zijn in de gemeente altijd maar weinig mensen, die het werk
 
doen. Dat is zo en dat zal ook wel zo blijven. Maar er is een
 
dreiging in de kerk dat het net zo gaat als in de landbouw.
 
Daar hebben we de a+gelopen decennia deze ontwikkeling gezien:
 
Jaren terug had een boer nog vele arbeiders, maar zolangzamer

t1anci wc)rcit tlet ve].e wer'k d(~)(~r' slectl·ts~ weir1ige fl}enSen fileer 
gedaan. En om dan toch het werk gedaan te krijgen hebben we 
machines gebouwd. 

Zo is het in de gemeente ook~ Het vele werk moet gedaan woor
den door slechts enkelen. En voor de rest moet het dan maar 
als een machine gebeuren? Ik moet jullie eerlijk zeggen: Zo 
voel ik me soms ook wel, in het werk in de gemeente, als een 
machine. En dan zijn er steec~verschillende mensen die aan de 
knoppen zitten, o~ de machine moet harder draaien, omdat er 
r}iet gerloeg werk wor'rit gedaar'), zo denkt Iner1~ Maar we weten 
allemaal wat er met een machine gebeurt die te hard draait; 
Die raakt oververhit en gaat uiteindelijk kapot. 



Kort geleden was er ook weer zo'n week. waarin de dominee'sma
chine veel te hard hee~t gedraaid. Wat er dan gebeurt~ dat is, 
dat ik probeer om met zorg de vele werk~aamheden te doen. En 
naast de preek en de catechese probeer ik pastoraat aan zieken 
en bedroe~den zogoed mogelijk na te komen. 

Maar dan komt me daar toch in èèn week een kritiek les en dan 
komt er nog een con+lict hier en een botsing daar bij. en dan 
raak i~c ovetMverhit~ 

Kort daarna hoorde ik twee opmerkingen Ul~ de aemeente. die 
mij weer wat terug brachten in de werkelijkheid. De eerste 
opmerking was een opmerking van grote lie+de: Ga op in je 
werk. maar ga er niet in ten onder. Ik heb het in mijn geheu
gen vastgeknoopt/die zin. 

En de tweede opmerking was er één die ik u mee naar huis gee+ 
om maar eens over na te denken. Het zijn woorden die van 
belang zijn voor ons allemaal. voor hen die veel doen en voor 
hen die weinig doen 0+ kunnen 0+ willen doen. Het is een 
opmerking die heel binnenkort weer actueel zal worden als we 
nieuwe ambtsdragers gaan beroepen in de gemeente. De tweede 
opmerking luidt: Wie de gemeente wil bouwen moet een o+fer 
b t- i:~ rHI i~_J !~'ff 11 I> 

Wij brengen vanavond een o+fer van dankbaarheid aan God. maar 
laat na deze dienst een ieder zich afvragen: Wat is eigenlijk 
mIjn offer. waarmee ik help bij de opbouw van de gemeente? 

Een ieder moge met het eigen geweten deze woorden overdenken: 
Wie de gemeente wil bouwen moet een o+fer brengen. 

l\1'1EN 


