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Gemeente van Christus hier aanwezig en thuis nu en later met ons verbonden,  
 
Waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn. Ja waar gaat mijn hart naar uit? Waar koers ik 
op? Waarop is het morele kompas van mijn leven afgestemd? Ben ik rijk genoeg, slim 
genoeg, concurrerend genoeg? Ben ik mooi of sexy? Ben ik boeiend genoeg, of moet ik 
mezelf meer in de etalage zetten? Waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn. Waar brandt 
jouw vuurtje, waar loop je warm voor? 
 
Ik moet denken aan dat mooie bekende gedicht van Ed Hoornik over ‘hebben en zijn’. Twee 
woorden die een richting aanduiden, een koers uitzetten.  
 
Op school stonden ze op het bord geschreven. 
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn; 
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven, 
De ene werklijkheid, de andre schijn.  
 
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven. 
Is van de wereld en haar goden zijn. 
Zijn is, boven die dingen uitgeheven, 
Vervuld worden van goddelijke pijn.  
 
Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten. 
Is naar de aarde hongeren en dorsten. 
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.  
 
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, 
Is kind worden en naar de sterren kijken, 
En daarheen langzaam worden opgelicht.        
 
Hoewel ze iets schematisch hebben, en we ook moeten oppassen voor moralisme, voelen, 
denk ik, wel aan op welke levenshouding deze woorden oproepen. 
 
Ik hoor in ‘hebben’ veel zaken van onze samenleving doorklinken. Het dikke ik, het korte 
lontje. Het moeten hebben van een laatste mening, meedoen in een cancelcultuur, de 
polarisatie en verharding, het bumper kleven, en het achterna lopen van mannetjes en 
vrouwtjes met de laatste nieuwtjes. 
 
Een columnist in mijn krant schreef onlangs: we hebben een enorme behoefte aan ideeën, 
aan concentratie, aan stilte en empathie. Ik herken dat en daarin hoor ik tegelijk dat andere 
woord doorklinken: Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken. Zijn gaat meer over luisteren dan 
over poneren. Meer over stilte dan over lawaai.  Zijn gaat over kunnen ontvangen in plaats 
van moeten veroveren. Zijn heeft te maken dat de aarde ten diepste van God is in plaats van 
ons wingewest. 
 



Misschien leent de zomer zich bij uitstek wel om daar gevoeliger voor te worden….voor het 
ontvangen. We kunnen de teugel iets laten vieren, we kunnen wat dieper adem halen, de 
tijd nemen, wat meer aandacht te hebben voor wat er kleurt en geurt. Gevoeligheid 
ontwikkelen hoe het licht door de takken valt, om het licht te ontvangen….om de schat van 
ons hart te ontdekken. Waar uw hart is daar zal ook uw hart zijn. De leegte en de stilte van 
de zomer kan ons daarbij wellicht helpen.  
 
Ik las laatst een prachtig stukje van mijn leermeester Ted van Gennep over wat hij noemde 
zijn mooiste zomer. Hij fietste door Zeeuws Vlaanderen en schreef: Deze zomer was 
paradijselijk. Het was warm en bijna dagelijks heb ik fietstochtjes gemaakt, 's morgens 
gewerkt, 's middags op de fiets en s 'avonds gelezen of geschaakt. Wat een zomer! Van fortje 
naar fortje door Zeeuws Vlaanderen gedwaald. Gedroomd van die goede tijd, toen we nog 
oorlog voerden met Spanje. Een biertje op een terras (Brugs tarwebier) en dan zwetend 
verder, zonder haast, zonder enig ander doel dan dit overvloedige nietsdoen. Die zomer leek 
op de zomers van mijn jeugd. Ik bedacht me, hoe wonderlijk het is, dat alles samenhangt: het 
paradijs achter je, het paradijs vóór je en het paradijs van deze zomer. Tot zover het citaat. 
 
Deze mooiste zomer van zijn leven zou ook zijn laatste zijn. Dat is ontroerend. Hij stierf in 
1989 aan een hersenbloeding in het hartje van de volgende winter, 63 jaar oud.  
 
Omgord uw lendenen. Houd je lampen brandend. Verkoop je bezittingen om aalmoezen te 
geven. Wees waakzaam, want je weet niet wanneer de Heer aanklopt. Het lijkt alsof Jezus 
ons met deze woorden uit dat zomerse paradijs wil verdrijven. Door het  lummelen wordt 
een dikke streep gezet, er wordt actie van ons ons gevraagd. 
Hoewel als je naar de context van deze strenge woorden kijkt, word je toch op een ander 
been gezet. Aan waakzaamheid gaat bij Lukas zorgeloosheid vooraf. ‘Let op de raven’, zegt 
Jezus, ‘zij zaaien niet en zij maaien niet (…) en toch voedt God ze’.  
Let op de leliën, ze bekleden het veld, ja hoeveel te meer zal God u dan niet bekleden. Lucas 
verbindt waakzaamheid dus met zorgeloosheid. En dat verwacht je niet. Dat is nou net het 
bijzondere, het verrassend andere van het evangelie. 
 
En daar komt nog iets bij. De strenge woorden beginnen met een bevrijdende opmerking. 
‘Vrees niet klein kuddeke want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven’.  
Deze woorden vormen het werkelijke begin van deze lezing. Het bevrijdende begin. Wij 
maken het Koninkrijk niet en het komt ook niet dichterbij met al ons draven en rennen. Het 
Koninkrijk is ons allang gegeven. Van de kant van de mens wordt eigenlijk niets anders 
gevraagd dan een zekere zorgeloosheid. Dat is voor Lukas het kenmerk van waakzaamheid: 
niet allerlei dingen moeten, maar waakzaam zijn in verwachting. De onmogelijke 
verwachting die door God in ons hart is gelegd, hooghouden.  
 
De Leidse theoloog Miskotte schreef ooit in zijn dagboek: De luiaard is een bedelaar in de 
Geest, die Gods daden verwacht uit het generzijds van alle menselijk streven. De luiaard is 
de mens die straks een teken stelt van die verwachting’. Mooie regels. 
 
Het raakt precies aan het evangelie van vanmorgen. Waakzaam zijn in verwachting. 
Zorgeloze waakzaamheid. Misschien is de liturgie wel de plek waar we dit oefenen.  



Waar het visioen hooggehouden wordt. Waar de herinnering bewaard wordt aan de komst 
van de Heer waarvan wij het uur niet weten en daarom hebben wij ook geen invloed op de 
komst.  
 
Waakzaam de wacht houden bij het onmogelijke visioen dat God in ons hart heeft gelegd. 
Zoals het visioen van Jesaja: Daar zal niet langer een zuigeling zijn die slechts enige dagen 
leeft, nog een grijsaard die zijn dagen niet voleindigd… 
Wolf en lam zullen samen weiden, leeuw en rund eten beide stro, een slang laat zich voeden 
met stof. 
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – spreekt de Heer.  
 
Heilzame woorden, helend, troostend als een wenkend perspectief.  Niemand sticht onheil, 
op heel mijn heilige berg. Een groot contrast met de harde wrede werkelijkheid die wij aan 
onze grenzen meemaken. Een groot contrast met kwetsende woorden van een verharde 
samenleving waarin wij ongemerkt steeds verder wo-den meegezogen.  
Maar in dit huis, proberen wij tegen deze harde feiten in zorgeloos waakzaam te zijn. Wij 
vieren liturgie als plek waar Gods visioen indachtig wordt gehouden, waakzaam vertrouwend 
en waakzaam verwachtend dat God zijn belofte gestand zal doen.  
 
Waar je schat is daar is ook je hart. Eigenlijk zegt de Eeuwige hier, bij monde van Jezus: ik ga 
er met jouw hart vandoor. Mag ik jouw schat zijn? Je mag je b-mind weten. Je mag als een 
vrij mens, te midden van al die keiharde en onthutsend kwetsende woorden en daden, 
voorbij de angst ….leven als een geliefd mens. Ik zie een nieuwe mens in jou. Jij bent mijn 
schat. Mag ik de jouwe zijn?  
Jouw leven mag een antwoord zijn op deze liefdesverklaring. Dat is het evangelie in een 
notendop. Dat is je schat, die liefdesverklaring van de Eeuwige.  
Leven vanuit dit evangelie met deze goede woorden is antwoordend leven, je lamp 
brandende houden. Dat is oefenen, elkaar inspireren, bemoedigen.  
 
Tot slot. U weet dat ik als geestelijk verzorger werk in de ouderen zorg. Onlangs had ik een 
gesprek met een  wijze vrouw van 91, laten we haar Agnes noemen. Agnes vertelde dat zij 
haar man op 38 jarige leeftijd verloor, zij was toen zelf 33 en bleef achter met vier kinderen.  
Jaren later, zo vertelde zij, zou haar dochter op kerst avond bij haar langs komen maar de 
dochter zei af. Agnes was verdrietig, belde haar zoon om haar verdriet te delen. Maar de 
zoon zei: ik kom naar je toe. Zo zaten ze samen op kerstavond. ‘Waarom heb je nooit een 
nieuwe man’, gezocht vroeg de zoon. Agnes antwoordde: ‘jullie vieren zijn me meer waard 
dan 1 echtgenoot’. De zoon knielde voor haar neer en zei tegen Agnes: ‘dat is het mooiste 
kerstcadeau dat ik ooit kreeg’. 
 
Jullie vieren zijn me meer waard, zijn me het meeste waard.  
Waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn.  
 
Hebben is hard. Is enkel zinnen, enkel botte plicht.  
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, 
Is kind worden, kind van God worden 
 
 



Ik zie een nieuwe mens in jou, zegt de Eeuwige. 
Jij bent mijn schat. Je mag mijn liefde ontvangen. 
Je mag het licht ontvangen van deze zomer. 
Je mag waakzaam zijn bij mijn visioen van vrede en recht. 
Zorgeloos waakzaam 
 
Want ik ben de schat van jouw hart. 
 
Amen.      
 
 


