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WERKEN AAN JE HART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

De gelijkenis over de zaaier. Daar gaat de preek dus over. Het is een bekend verhaal, 

om niet te zeggen: overbekend. Misschien ben je bij zo’n bekend verhaal ineens een 

stuk minder geïnteresseerd om te luisteren. 

Wat is de aanleiding hier over te preken? Eerst was er een jongen die het niet nodig 

vond om iets uit de bijbel te leren. Dat is onzin. Het staat toch in de bijbel? Daar kun 

je het wel opzoeken. Daarna was er een wijkouderling die zei dat hij bij zijn 

bezoeken merkte dat er zoveel zijn die niet geregeld uit de bijbel lezen. Het is niet 

gewoon om dat elke dag te doen. En wat we allemaal wel merken: het is niet zo 

gewoon meer om twee keer naar de kerk te gaan. Het lijkt ook dat het minder 

gewoon wordt om elke zondag één keer naar de kerk te gaan. Het zijn drie 

voorbeelden. Er is over elk voorbeeld natuurlijk van alles te zeggen. Maar er zit iets 

gemeenschappelijks in. Ze laten alle drie  

iets zien van de manier hoe je met het Woord van God om gaat. Wat doe je 

daarmee? Hoe reageer je daarop? Daar heeft de Here Jezus het over in de gelijkenis 

van de zaaier. Die zaaier is Hijzelf. Hij zaaide toen Hij op aarde was. Hij zaait nog 

steeds door middel van de bijbel en de verkondiging van het evangelie. De Here laat 

zien wat elke boer je je wel kan vertellen: als je zaait gaat het met dat zaad niet 

vanzelf wel goed. Het is maar net in wat voor grond je zaait. En wat je er aan doet 

om de akker te verzorgen. Zo is het ook met de woorden die de Here zaait. Die 

vragen erom dat je werk maakt van de akker, van je hart. 

 
DE WOORDEN VAN DE HERE VRAGEN OM WERK AAN JE HART. 

1.Waarom dat werk nodig is. 
2.Wat dat voor werk is. 

3.Hoe dat werk beloond wordt. 
 

Liturgie: 
Votum & groet 
Zingen: Lied 434:1.2 (liedboek) 
Wet 
Zingen: Gezang 155:1.3.4 
Gebed 
Schriftlezing: Mk. 4:1-9 
Preek: Mk. 4:10-20 
Zingen: Psalm 19:6.17 
Gebed 
Kollekte 
Zingen: Lied 481:1.2.4 (liedboek) 
Zegen 
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1. WAAROM DAT WERK NODIG IS. 

Als je de woorden van de Here hoort moet je aan het werk. Je hoort zijn woorden op 

verschillende manieren. Als je in de bijbel leest. Bijbelstudie. Een preek. Een 

dagboekje. Het is altijd het evangelie van de Here Jezus. Het woord van God. Hoe je 

het hoort maakt niet uit. Die woorden vragen altijd dat je werkt aan je hart. 

 

De Here Jezus maakt dat duidelijk met de gelijkenis van de zaaier.  

Met dat verhaal kun je je gemakkelijk vergissen. Het lijkt zo eenvoudig. Dat hoor je 

wel eens. De Here Jezus vertelt een gelijkenis, een verhaal uit het leven van elke 

dag. Hij wil zijn boodschap daar duidelijker mee maken, zodat je het beter begrijpt.  

Het evangelie wordt en makkelijker van.  

Is dat waar? Is dat de reden waarom de Here gelijkenissen vertelt? Hij zegt er zelf 

iets anders over. Daar begint Hij de uitleg van zijn eerste gelijkenis mee. Zijn 

bedoeling is dat de mensen scherp zien zonder inzicht en goed horen maar zonder 

dat ze iets begrijpen. De Here maakt zijn boodschap dus niet gemakkelijker. Het 

evangelie wordt niet toegankelijker. Het wordt moeilijker gemaakt! 

 

Misschien zegt iemand: wat raar. Waarom maakt de Here zijn boodschap moeilijker? 

Wil Hij dan niet dat mensen Hem volgen en tot geloof komen? Zo lijkt het 

misschien. Maar het is precies andersom. De Here reageert met zijn gelijkenissen op 

de houding van de mensen. Die komen wel achter Hem aan, maar ze doen dat niet 

om zijn volgeling te worden. De Here noemt ze: buitenstaanders.  

 

We lezen over de twaalf leerlingen. Dat is de kring die het dichtst om de Here Jezus 

is. Er zijn ook andere volgelingen, de tweede kring. Zij vragen de Here wat zijn 

gelijkenis betekent. Aan hem legt Hij het ook uit. De Here wil dus inderdaad dat de 

mensen zijn boodschap begrijpen. Maar er is ook nog een derde kring: dat zijn de 

buitenstaanders. Zij horen de gelijkenis. Zij zien het als het ware voor zich hoe de 

zaaier bezig is. Maar ze begrijpen niet wat de Here daarmee zegt over het koninkrijk 

van God en over zijn eigen werk. Zij komen ook niet om uitleg vragen. 

Buitenstaanders. Het zijn mensen die wel achter de Here Jezus aan komen. Ze 

verdringen zich rond de Here. Ze zijn zo opdringerig dat Hij in een schip moet gaan 

om ze vanaf het water toe te spreken. Ze zijn kennelijk enthousiast over Jezus uit 

Nazareth. Ze luisteren graag. Van heinde en ver brengen ze hun patiënten. Jezus 

moet ze genezen. Ze zijn onder de indruk van zijn wonderen. Ze zien er graag nog 

meer. Ze verwachten veel van de Here. Intussen zien ze niet dat je je moet bekeren 

om bij het  koninkrijk van God te horen. Ze beseffen niet dat ze vergeving van 

zonden nodig hebben. Je wilt Jezus wel, maar dan op je eigen manier. Hij moet in 
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jouw leven passen en aan jouw wensen voldoen. Het is de houding van een 

consument: waar je wat aan hebt dat wil je graag krijgen. Maar als er wat van je 

gevraagd wordt geef je niet thuis. Jezus moet er wel voor jou zijn, maar jij bent er 

niet voor Hem. Je geeft je hart niet aan Jezus. Je blijft buiten de kring van 

volgelingen, buiten het koninkrijk van God.  

 

Het is op die houding dat de Here met zijn gelijkenis reageert. Hij laat de mensen 

merken: zonder bekering kun je Mij niet volgen. Al zie je wat Ik doe, je ziet de 

betekenis ervan niet. Al hoor je nog zo goed wat Ik vertel, als je hart daar buiten 

blijft zegt het je niets. Schrijft de Here de mensen daarmee af? Wil Hij ze niet als 

zijn volgeling? Welnee, Hij laat zien dat je Hem niet kunt volgen op de manier die jij 

kiest. Je kunt Hem niet inpassen in het patroon van jouw leven en van jouw wensen. 

Hij is niet gekomen om te geven wat jij graag wilt. Nee, Hij vraagt bekering tot wat 

Hij zegt en wat Hij wil. Jij moet je aanpassen bij Hem en je verwachtingen 

afstemmen op de Here en zijn koninkrijk. Hij maakt zijn onderwijs moeilijker. Dat 

doet Hij niet om je af te schrijven. Hij daagt je veel eerder uit. Hij zet je voor de 

keus. Wat wil je: buiten het koninkrijk van God blijven of kom je vragen om uitleg, 

nader onderwijs, zoals twaalf leerlingen en de andere volgelingen. Leg je mijn 

woorden naast je neer of wil je mijn leerling zijn? Het gaat de Here om je hart: dat 

zijn woorden je aan het werk zetten om je eigen hart onder handen te nemen. Hoe sta 

je met je hart tegenover de Here en het koninkrijk van God? Want zonder bekering 

kun je daar niet bij horen.  

 

2.  WAT DAT VOOR WERK IS. 

Wat is het dan voor werk dat de Here van ons vraagt? De zaaier strooit zijn zaad. Dat 

zaad valt op vier verschillende plekken. Drie daarvan lijken wat vreemd. Welke boer 

zaait er nu op de weg? In onze Nederlandse landbouw kan dat haast niet. De weg ligt 

meestal zo ver van een akker dat je heel hard moet gooien om het zaad op de weg te 

laten vallen. In Palestina was dat heel anders: akkers met wegen en paadjes er tussen 

door. Niet zo keurig aangelegd als bij ons. Akkers op een rotsachtige ondergrond. Ze 

werden bewerkt met tamelijk primitief gereedschap. Het was eigenlijk heel gewoon 

dat er zaad op een pad viel of dat er stenen in de bodem zaten en plekken met 

onkruid. De Here laat daarmee zien wat voor werk je moet doen: je moet goed voor 

je akker zorgen. Het komt met het zaad niet vanzelf wel goed.  

 

Hoe is jouw akker? Hoe is jouw hart? Is het een harde grond? Dan blijft het zaad er 

bovenop liggen. En de vogels zijn er gelijk bij om het weg te pikken. Je leest uit de 

bijbel, maar je gedachten zijn er niet bij. Je was in de kerk maar je was met andere 
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dingen bezig. Of je zat te slapen. De bodem kan hard zijn omdat je boos in de kerk 

zit of met irritatie of met teleurstelling. Je kunt in mensen teleurgesteld zijn. Je kunt 

ook teleurgesteld zijn omdat God niet geeft wat jij graag wilt of je begrijpt niet hoe 

Hij je leven leidt. Het kan je hart gesloten maken zodat je de woorden van de Here 

niet opneemt en op je jezelf toepast. En dat zaad wordt weggepikt. De tegenstander 

van God is er als de kippen bij zodat je er niets aan hebt. Werk aan je hart  Let op de 

blokkades die er bij je kunnen zijn. Vergeet niet dat de satan maar wat graag de 

woorden van God wegneemt of er voor zorgt dat je ze weer vergeet.  

 

Er valt ook zaad op plaatsen waar stenen in de grond zitten. Een dun laagje aarde. 

Het zaad ontkiemt. Het schiet omhoog. Je bent enthousiast in het geloof. Blij met de 

Here en met zijn woorden. Toch blijft het oppervlakkig. De woorden van de Here 

dringen niet zo diep door dat het koninkrijk van God het één en het al voor je wordt. 

En dan kun je beproefd worden door tegenslag en je kunt met het geloof niet verder. 

Het kwijnt weg onder de moeite en onder de vragen die je krijgt. Of er komt 

vervolging. Dat valt in ons land nog wel mee. Maar hoe zou je geloven als je in Iran 

moest leven of als christen in Noord-Korea? Dan kan het tegenvallen in het geloof. 

Het kan veel meer moeite brengen in je leven dan je dacht. Dan is enthousiast geloof 

niet altijd geloof dat ook blijft en dat het uithoudt. Zorg voor de akker van je hart 

zodat er geen stenen zijn die de groei van het geloof en van het leven met de Here 

verhinderen.  

 

En het onkruid - let daar ook op. We leven in een lang vol welvaart. En je bent druk 

voor je dagelijks bestaan. We hebben door onze welvaart zoveel mogelijkheden – te 

druk om met de bijbel bezig te zijn. Te druk om te bidden. Te druk om naar de kerk 

te gaan. Alle aandacht voor de zaken waar je druk mee bent het kan het leven met de 

Here kan verstikken. Je hebt er eigenlijk geen tijd voor, je neemt er geen tijd voor 

om met de Here en zijn woorden om te gaan en om een levende relatie met Hem te 

onderhouden, Bijbellezen en gebed – het zijn zulke eenvoudige middelen om met de 

Here te leven, maar let er eens op hoe gauw dat erbij inschiet. Omdat je zo druk bent 

voor het leven van vandaag vergeet je zo gemakkelijk het leven van het koninkrijk 

van God.  

 

Let op de akker van je hart. Dat is wat de Here duidelijk maakt.  

Geloven gaat dus niet vanzelf! De woorden van de Here werken in ons leven niet 

automatisch. Je hebt er niet zoveel aan als ze in je bijbeltje staan maar niet binnen 

komen in je hart. Er zijn allerlei hindernissen voor het Woord van God.  En de 

grootste hindernis? Dat ben je zelf! Wij geven ons niet zomaar gewonnen aan het 
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evangelie. Heel gemakkelijk is er het verzet. Onwil. Traagheid. Allerlei 

belemmeringen zijn er om het evangelie te geloven en ook bij dat geloof te blijven. 

Daarom is het nodig dat je steeds op je hart let. Dat is nodig om het woord aan te 

nemen en gelovig te verwerken zodat geloof groeit en sterker wordt.  

 

3. HOE DAT WERK BELOOND WORDT. 

Als je werkt op de akker van je hart wordt dat ook beloond. De harde plekken 

omploegen. De stenen eruit halen. Het onkruid wieden. Maak er een akker van die 

het zaad op kan nemen. Waar het goed wortel kan schieten en niet verstikt wordt. 

Dat wordt beloond. Er komt een rijke oogst. De woorden van de Here Jezus gaan 

vrucht dragen in je leven. En dat is toch een beloning! Elke boer vind het prachtig als 

z´n akker veel oplevert. Dat is een beloning voor al zijn werk.  

Je mag blij zijn met het geloof. Blij met de groei in het geloof. Alle inspanning is 

niet voor niets. En je zult merken dat je steeds meer thuis raakt in de geheimen van 

het koninkrijk van God. Het evangelie zal je steeds meer aanspreken. Het gaat je al 

meer zeggen. je wordt sterker in het geloof. Het wordt geworteld geloof dat tegen 

een stootje kan.  

 

En dan is er ook groot verschil. Denk nog even terug aan die buitenstaanders die de 

Here  noemt. Ze waren op zichzelf gericht. Ze bleven buiten staan omdat de Here 

niet aan hun verwachtingen voldeed. Ze gedroegen zich als consument. Gericht op 

hun eigen belang. Maar als je vrucht draagt, dat is voor een ander: Degene die de 

oogst binnen haalt. In plaats van gericht te zijn op je zelf, op je eigen leven en je 

eigen belang, ga je vrucht dragen voor de Here en voor zijn koninkrijk.  

Dat is een totale ommekeer: van het gericht zijn op jezelf wordt je door het geloof 

gericht op de Here, om te leven voor Hem. Je wilt Hem dienen en voor Hem leven. 

Vrucht dragen voor Hem. Dat wil je doen met liefde en blijdschap, omdat de Here 

zijn woorden wilde zaaien in jou hart. Dat loon – dat maakt het waard om te werken 

aan je eigen hart en er steeds bedacht op te zijn hoe je innerlijk reageert op de 

woorden van de Here Jezus. 

Amen.  


