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LET OP WAT JE HOORT! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Kunt u goed luisteren. Kunnen jullie goed luisteren jongelui? Dat is best moeilijk. 

Kijk maar eens naar een praatprogramma. Dan vallen ze elkaar soms gewoon in de 

rede. Het valt niet mee om iemand te laten uit praten. Daar is ook niet altijd tijd 

voor.  

Je komt bij de dokter. Je hoort maar voor de helft wat hij zegt. Dat houdt je bezig. 

De rest hoor je niet. Je hebt naar het weer gekeken. Wat zei hij van het weer? 

vraagt iemand. Ja, wat zei hij ook al weer. Het is niet zo makkelijk om goed te 

luisteren.  

Je bent ook voortdurend aan het kiezen waar je naar luistert. Er is zoveel geluid en 

lawaai om je heen, als je dat allemaal laat binnenkomen zou je er gek van worden. 

Je wordt selectief. Er is allerlei geluid dat niet bij je binnen komt. Maar als je eigen 

naam klinkt of als je mobieltje gaat ben je er ineens bij.  

 

Hoe luister je in deze wereld vol discussie en lawaai naar de Here? Komt het bij je 

binnen wat Hij zegt? Komt het binnen als je in de bijbel leest of in de kerk zit?  

Luisteren kost tijd, het kost geduld. Heb je tijd en geduld om naar de Here te 

luisteren? Of kan het er eigenlijk niet meer bij en pik je alleen op wat jou 

interesseert en bij jouw verwachtingen aansluit? De Here Jezus zegt dat je goed 

moet letten op wat je hoort.  

 
LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 

1. dan vind je Hem. 
2. dan wordt je rijk met Hem. 

Liturgie: 
Votum & groet 
Zingen: Psalm 145:1.3 
Wet 
Zingen: Psalm 40:2.3 
Gebed 
Schriftlezing: 1 Kor. 1:18-25 & 2:6-9 
Zingen: Gezang 91 
Preek: Mk. 4: 24.25 
Zingen; psalm 19:49.64 
Gebed 
Kollekte 
Zingen: Ps. 87:1.4.5 
Zegen 

 
Deze preek sluit aan bij de preek over de gelijkenis 
van de zaaier (Mk. 4:10-20) die ook op deze site 
staat. 



Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 /  p. 2  

3. dan blijf je bij Hem. 
 
 
(1) Let op wat je hoort. Je moet goed luisteren. Dat zegt de Here tegen dezelfde 

mensen aan wie Hij ook al de gelijkenis van de zaaier vertelde. Dat waren mensen 

die achter Hem aan kwamen. Maar ze volgden Hem niet echt. Buitenstaanders 

noemde de Here hen. Toen vertelde Hij over de zaaier. Hij liet ze nadenken over 

hun hart. Hoe is het met de akker van je hart? Toen zei Hij al: wie oren heeft moet 

goed luisteren. Nu komt Hij daarop terug: Let goed op wat je hoort. Denk na over 

je oren. 

 

Stel je voor dat je geen oren had! Dat is een ernstige handicap. Het is ook een 

handicap om tot geloof te komen. Je oren zijn één van de belangrijkste 

toegangspoorten naar je hart. Let erop wat er door die poorten naar binnen gaat. 

Ook als je doof bent en hulpmiddelen gebruikt moet je daar op letten. Wat komt er 

bij je binnen?  

 

Stel je voor: in een hongergebied wordt rijst uitgedeeld. Iemand komt rijst halen 

met een kruiwagen. Anderen brengen een emmer mee. Daar loopt ook iemand met 

een bakje of met een speelgoedemmertje. Je kunt wel raden wie het meeste mee 

naar huis neemt. Wat je meeneemt naar huis hangt af van de maat die je bij je hebt. 

Met welke maat vang je de woorden van de Here op? Hoe luister je? Hoe groot is 

de toegangspoort naar je hart? Let op wat je hoort! Daar laat de Here je over 

nadenken. Het gaat de Hem er niet om of je alles wat Hij zegt gemakkelijk begrijpt. 

Hij bedoelt ook niet dat je het goed moet kunnen onthouden en navertellen. Het is 

niet dat je veel verstand moet hebben of zo. Het gaat de Here om heel iets anders. 

  

Wat was de maat waarmee die buitenstaanders naar Hem luisterden? Zij kwamen 

achter de Here aan omdat zij hun eigen verwachtingen van Hem hadden. Ze zagen 

zijn wonderen. Genezingen wilden ze zien en beleven. Ze kwamen omdat Hij gaf 

wat zij graag wilden hebben. Dat namen ze mee naar huis. Daar waren ze 

enthousiast over. Intussen hoorden zij niet dat Hij de Zoon van God was. Hun oren 

vingen niet op dat zij zich moesten bekeren. Het kwam bij hen niet binnen dat zij 

vergeving van hun zonden nodig hadden om het koninkrijk van God binnen te 

gaan. Dat zat niet in de voorstelling die zij over de redding van hun leven hadden. 

Zo keken ze niet uit naar de beloofde verlosser. Hun emmers waren daar te klein 

voor. Bij de toegangspoort naar hun hart vond een selectie plaats. Wat in hun 

kraam te pas kwam hoorden ze. Wat er niet in paste kwam, niet binnen. Daarom 

vonden ze de Here niet als de beloofde verlosser, als de redder van hun leven. 
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Was dat alleen iets van toen? Je kunt denken: die buitenstaanders moesten nog veel 

over de Here Jezus leren wat ik allang weet. Maar wat zei Paulus? Het evangelie 

van het kruis is dwaas in de ogen van de mensen. Het is dwaas in de ogen van de 

joden. Het is net zo dwaas in de ogen van andere mensen. Toen en nu, niemand wil 

er aan dat je gered wordt door het kruis. Daar is onze maat altijd te klein voor. 

Daarom kun je vandaag net zo goed luisteren met een maat die te klein is.  

 

Hoe geloof je in God? Hij is goed voor je eten en drinken. Als het eens tegenzit 

geeft Hij troost. Een soort laatste verzekering voor als er een ramp gebeurt. Je wilt 

je goed voelen. De kerk moet je dat goeie gevoel geven. God wil toch dat je het 

goed hebt!  

Wat doe je met wat God van je vraagt? Zijn opdrachten? Hoe reageer je als Hij 

vraagt dat je jezelf verloochent? Vinden we dat niet allemaal moeilijk? Als een 

goede volgeling gehoorzaam zijn aan de Here Jezus. Wat Hij opdraagt, daar luister 

zomaar aan voorbij.  

Maar waar is dan het kruis in jouw leven? Christus volgen is kruisdragen. Wil je 

Hem vinden en volgen dan moet je kruis op je nemen. Ook als je Hem al lang kent 

kun je selectief luisteren. Dan valt het kruis altijd weg. Want dat past ons nooit. En 

dan wordt je en meeloper in plaats van iemand die de Here volgt. Je hoort Hem 

wel, maar je vindt Hem niet als jouw redder en verlosser.  

Let op wat je hoort. Laat jouw maat niet bepalen wat je opvangt. Keer dat om. 

Stem jouw maat af op wat de Here te zeggen heeft.  

 

Dat is ook heel praktisch. Het heeft er b.v. ook gewoon mee te maken of je tijd hebt 

om naar Hem te luisteren. Welke moeite wil je doen om Hem te begrijpen? Wat is 

je innerlijk houding als je de bijbel leest? Hoe ga je naar de kerk? Ga je om te 

horen wat jij wilt horen of stel je jezelf erop in om te ontvangen wat je geschonken 

wordt? Bidt je de Heilige Geest om een ontvankelijk hart? Wil je in alle lawaai van 

deze wereld de stem van de Here echt horen of gaat het zoals met je mobieltje: je 

pikt het geluid alleen op als het jóuw geluid is. Let goed op wat je hoort, zegt de 

Here. Hij wil dat je alles tot je laten doordringen wat Hij je te zeggen heeft.  

 

(2) Als je dat doet maakt de Here je rijk. Hij geeft met zijn opdracht een belofte. 

Met de maat waar jij mee meet zul je gemeten worden en er wordt je zelfs meer 

gegeven. Als je met een emmer bij de rijstuitdeling komt wordt die niet alleen 

gevuld tot de rand. Je krijgt er ook nog een kop boven op. De Here is niet krenterig. 

Hij geeft royaal en maakt je rijk 
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Denk maar weer even aan die buitenstaanders. Zij zagen de Here niet als de Zoon 

van God. Maar hoe rijk zouden ze worden als ze dat wel zouden aannemen! In de 

Here Jezus zijn al de schatten van de wijsheid en de kennis van God, zegt Paulus 

ergens. Stel je voor: al de wijsheid van God. Al de kennis van God. Dan is er bij de 

Here Jezus eindeloos veel te halen. Stem je af op wat Hij wil geven dan is er geen 

einde aan. Je gaat al meer ontdekken van de geheimen van God en van zijn 

koninkrijk. 

 

Dat zeg ik ook tegen jullie, jongelui. Als je de Here Jezus leert kennen is dat niet: 

Ik heb het lesje geleerd, nu weet ik het wel. Wat de Here je geven wil is daar is 

geen einde aan. Het is onuitputtelijk. Je blijft je leven lang daar mee bezig. Telkens 

zie je nieuwe dingen. Op allerlei momenten van je leven mag je zien hoe Hij is. 

Met het luisteren kom je nooit klaar. Als je afstemt op Hem wordt je er altijd rijker 

van. Zo wil de Here ook de grootste schat van je leven zijn.  

 

Rijker? Hoe kan het evangelie van het kruis je rijk maken? Een kruis is lijden. En 

lijden is verlies. Dat is negatief. Een kruis daar is niets rijks aan. Wat zegt Paulus? 

Het kruis niet door mensen bedacht. Het is in geen mensenhart opgekomen. Maar 

God heeft het voor ons klaar gemaakt. Je kunt zeggen: een kruis dat rijk maakt, dat 

kan niet. Maar wat God klaarmaakt dat maakt toch rijk? Dat gaat ver boven onze 

maat uit. Onze verwachtingen zijn veel te klein voor de mogelijkheden van God. 

Zijn redding is altijd anders dan wij denken. Meer dan je verwacht. Hoger dan je je 

kunt voorstellen. Hij maakt je rijk doordat Hij jouw verwachtingen overtreft. Hij 

doorbreekt jouw patroon. Daarom moet Hij je ook leren om jouw verwachtingen, 

jouw maat, steeds meer af te stemmen op wat Hij zegt.  

 

Ik geef een voorbeeld. Op catechisatie was een jongen die zich niet kon voorstellen 

dat je er vrede hebt als er iets ergs in je leven gebeurt. Dat erge, dat ongeluk, die 

ziekte, dat sterfgeval wil je toch niet? Daar kun je geen vrede mee hebben. Had hij 

gelijk of niet? Hij had gelijk. Dat past niet in onze gedachten. Je kunt het er vaak 

genoeg moeilijk mee hebben als er verdrietige dingen gebeuren. En toch had hij 

geen gelijk. Als je de Here kent en naar Hem luistert kan Hij je werkelijk vrede 

geven. Vrede waarvan de bijbel zegt dat ze je verstand te boven gaat. Het is meer 

dan onze maat.  

 

Een ander voorbeeld: Je vertrouwt dat de Here voor je zorgt. Maar hoe moet het 

verder met je vrouw en je kinderen als jij moet sterven? Kun je elkaar loslaten in 
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vertrouwen? Menselijk gezien zou je zeggen: nee, dat kan ik niet. Als je afstemt op 

de Here en op zijn belofte, dan vind je rust in de trouw van God. Die rust maakt je 

rijk. Je vind die niet als je tegen de Here blijft ingaan. Als je protesteert en er niet 

aan wilt. Je ontvangt die rust doordat je de beloften van de Here hoort en tot je laat 

doordringen. Een natuurlijk, niet te vergeten: het gebed.  

 

Zo zal het zelfs zijn als je om het geloof wordt vervolgd. Er zijn veel christenen die 

dat overkomt. Het geloof ligt als een kruis op hun schouders. Als je dat  hoort denk 

je: zou ik dat wel aankunnen? Wij hebben het zo goed. Kun je lijden om Christus 

wil? Je twijfelt aan je zelf. Maar als je afstemt op de Here en zijn woorden 

ontvangt vindt je daarin kracht en vertrouwen. Zelfs in vervolging kun je rijk zijn 

door het geloof in de Zoon van God.  

 

Wie heeft die zal nog meer ontvangen. De woorden van Christus zijn geen dode 

woorden. Ze doen wat. Ze werken iets uit. God werkt daardoor in je leven zodat je 

behouden wordt. De Here belooft dat Hij je rijk zal maken. Je kunt die rijkdom nu 

niet overzien. Je ontdekt het alleen doordat je let op alles wat Hij tegen je zegt. Je 

kunt die rijkdom ook niet grijpen of veroveren. Je kunt haar alleen ontvangen 

doordat je luistert naar de woorden van onze God en heiland. Dan ontvang je 

kennis en inzicht in de geheimen van Gods koninkrijk. Je ontvangt rust boven 

denken en bidden. En kracht waardoor je wordt gered. 

  

(3)  De Here onderstreept deze belofte met een waarschuwing. Wie heeft zal nog 

meer ontvangen. Hij zegt nog iets. Wie niet heeft, ook wat hij heeft wordt hem 

afgenomen. Dan ben je straatarm. Het is bij de Here Jezus alles of niets.  

Hoe moet je je dit voorstellen? Dat zie je het best als je aan die buitenstaanders 

denkt. Ze zien de wonderen van de Here. Ze horen zijn preken. Ze horen veel over 

het koninkrijk van God. Maar waar het de Here om gaat nemen ze niet aan. Wat 

heb je dan aan al die genezingen die je hebt gezien? Wat heb je er dan aan dat je zo 

enthousiast over Hem bent? Je hebt er niets aan als je het evangelie van het kruis 

niet aanneemt en gelooft. Als je buiten het kruis om het koninkrijk van God wilt 

binnen gaan, blijf je buiten staan.  

 

Ik sprak eens iemand die christelijke was opgevoed. Ze was afgedwaald. Ze 

geloofde wel maar wat ze geloofde kon ze niet zo zeggen. Ze wist best wat van de 

bijbel, maar daar kon ze niets mee.  Ze had er niets aan. Het glipte door haar 

vingers weg.  
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Als je niet je steeds afstemt op wat de Here zegt raak je het evangelie kwijt. Het zal 

je steeds minder zeggen. Je gaat je er geleidelijk voor afsluiten. Het kan zover 

komen dat je het eigenlijk liever niet hoort. Dan blijf je dus ook niet bij de Here. Je 

raakt steeds meer van Hem vervreemd. Dat is niet een automatisch proces. Het 

wordt je afgenómen, zegt de Here. Het is de reactie van God wanneer je het 

evangelie van het kruis wel hoort maar niet aanvaardt. Bij Christus ontvang je alle 

schatten van Gods koninkrijk. Zonder Hem kom je met lege handen te staan.  

 

Waarom geeft de Here deze waarschuwing? Maakt Hij zich hiermee van die 

buitenstaanders af? Nee. Hij zegt het niet om iemand buiten te sluiten. Hij wijst 

juist de weg hoe je binnen komt. En Hij laat zien hoe je bij Hem binnen blijft. Hij 

wil dat je binnen gaat in het koninkrijk van God en dat je bij Hem blijft. Daarom 

dringt Hij erop aan dat je op je oren let, hoe je zijn woorden ontvangt. Hij wil dat je 

luistert omdat Hij je rijk wil maken door zijn kruis.  

Laat je dan waarschuwen en de weg wijzen. Dan zul je altijd bij Hem blijven.  

Amen. 


