
Luisteren naar God

Hoe lang is het geleden dat er iemand met aandacht naar jou luisterde? Misschien vroeg

diegene wel even bij je door: 'Wat bedoel je precies?'. Je merkte aan alles dat hij of zij er

voor de volle honderd procent bij was. Niet afgeleid, maar nieuwsgierig naar wat er in jou

om ging. Ik bedoel niet een coach, therapeut, docent of kapster, want die worden ervoor

betaald om naar je te luisteren. Nee, iemand die oprecht geïnteresseerd was naar wat jij te

zeggen hebt omdat je het waard bent.

Journaliste Kate Murphy vroeg tijdens de research voor haar boek Je Luistert niet (2020) aan

iedereen die ze sprak: 'Wie luistert er naar jou?'. Soms was het antwoord: mijn partner,

beste vriend, mijn ouders, broer of zus. Anderen zeiden dat ze iemand betalen om naar hen

te luisteren. De grootste groep reageerde: 'Ik heb het gevoel dat er niemand echt naar me

luistert'.

Terwijl een luisteraar die geboeid naar je luistert, met je mee voelt, oprecht nieuwsgierig is,

vragen aan je stelt die je prikkelen en zich door jou laat verrassen… iedereen heeft een

goede luisteraar nodig. Herinner je nog het gevoel dat je had toen die ene lerares liet

merken dat ze voorbij jouw tegenvallende cijfers iets unieks in je zag en je vroeg:

'Wat wil je nu echt?'. En ze luisterde. Ook naar je zoekende en onhandige woorden. Ze

luisterde er dwars doorheen en bracht je terug bij de kern.

Jezus vertelt in het verhaal van de zaaier over zo'n luisteraar. Er staat een massa mensen om

hem heen. Tientallen microfonen opgesteld om zijn stem op te vangen. Honderden

mobieltjes in de lucht om hem te filmen. Ze hebben gezien hoe hij zieke mensen geneest. Ze

hebben gehoord hoe hij mensen bevrijdt van machten sterker dan zij. Om aandacht is Jezus

niet verlegen. Tegelijkertijd: niemand is echt in hem geïnteresseerd. Ze willen hem horen,

maar geven ze om hem?

Toch geeft Jezus met de gelijkenis van de zaaier een goed verhaal aan ze mee. Een

motivational speech zoals je ze op TedTalk vindt. Er is een God en die zaait. Het zaaigoed zijn

Gods woorden. Want deze God praat met je, spreekt tot je. Wanneer je Gods woorden hoort

of leest in de Bijbel worden ze gezaaid in je hart. Ons hart is net als aarde waar zaadjes in

vallen. Je hart kan hard als rotsbodem zijn. Gods woorden ketsen van je af. Je hart kan vol

zijn met alles wat je bezig houdt. Je hoort God wel maar het is te druk van binnen. Je hart

kan platgewalsd zijn door mensen die over je grenzen gaan. Je voelt je niet veilig en Gods

spreken tot jou komt niet verder dan je harnas. En dan de conclusie: 'Werk aan je

luisterhouding. Wat zijn voor jou obstakels om God te horen? Wees als vruchtbare grond.

Sta open om Gods stem te horen. Wees bereid om hem te gehoorzamen'. Dat is een

conclusie die een kind kan begrijpen. Als ik het voor je uit teken ziet het er zo uit:
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Drie stukken grond, die soorten mensen die op de verkeerde manier luisteren of in

verkeerde omstandigheden. Alleen de vierde soort mensen is vruchtbare grond. Zorg ervoor

dat je zo iemand bent. De massa gaat geïnspireerd naar huis. Maar wie heeft er nu echt naar

Jezus geluisterd?

Een kleine groep bevriende leerlingen blijft bij Jezus staan. Ze zijn er niet voor een

spitsvondige speech. Ze zijn er voor Jezus zelf. Ze geven om hem. En ze hebben gezien hoe

zijn gezicht verstrakte tijdens het verhaal van de zaaier. Er was iets met de toon in zijn stem.

En dan die hapering in één van de zinnen… De leerlingen voelen aan: we hebben iets

gemist. Dus ze blijven. En ze vragen. 'Wat bedoel je?', 'Wat gebeurde er zojuist bij je?'.

Ik ben benieuwd hoe jij naar Jezus luistert. Want Jezus' opluchting is duidelijk merkbaar. Met

een zucht van verademing vertelt Jezus aan de kleine groep wat hij voor anderen verborgen

houdt. Hij opent zijn hart voor hen. Als je ooit voor iemand je hart geopend hebt, dan weet

je hoe belangrijk het is dat degene goed naar je luistert. Eén verkeerde intonatie in zijn of

haar stem, één verkeerde blik en je slaat weer dicht. Het is een risico dat je neemt. Voel je je

veilig en vertrouwd, dan is het een heerlijk risico. Eindelijk iemand die zijn ego opzij zet - zijn

vooroordelen loslaat - niet uit is op debat of discussie - mij niet komt vertellen wat ik moet

doen - niet iets bij mij komt halen! Eindelijk iemand die vanuit vriendschap of liefde aan me

vraagt: 'Wil je er meer over vertellen?'.

Stel je voor dat je zo gaat luisteren naar Jezus: 'Ik geef om U, ik wil uw hart leren kennen, wat

wilt u mij nog meer vertellen?'

Jezus voelt de vriendschap van deze kleine kring. Hij haalt woorden aan van profeten uit het

Oude Testament, zoals Jesaja en Ezechiël. Ezechiël had niet zo'n vertrouwde vriendengroep.

Ezechiël had alleen de massa die naar hem luisterde. God vertelt Ezechiël: "Ze komen in

grote groepen naar je toe, ze luisteren naar je woorden maar doen er niets mee. Ze hebben

hun mond vol van de liefde, maar ze denken alleen aan hun eigen voordeel. Jij bent voor hen

niet meer dan één van de duizenden singer songwriters op spotify: ze luisteren naar je ter

vermaak en de afspeellijst gaat door. (Ezechiël 33:31-22)

Terwijl Ezechiël een dijk van een boodschap had. Kijkend naar de mensen om hem heen zag

Ezechiël hoe het land uit elkaar viel. Men was de kunst van het luisteren verloren. Onbegrip.

Verhardend debat. Polarisatie. Verbale gevechten. 'Ik hoor het al, jij bent zo'n linkse woke

idealist'. 'Dank je, jij bent zeker zo'n rechtse racist?'
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In Ezechiels tijd, vijfhonderd jaar vóór Jezus, verloor men elkaar zo hard dat de samenleving

weggleed in geweld en dagelijkse gevechten. Naar God luisteren was al helemaal onmogelijk

en zo komt het dat God op een dag aan Ezechiël toevertrouwt: "Jullie verscheuren vlees

waar het bloed nog in zit, vereren niet-goden en moorden erop los en dan denk je serieus

dat je in dit land kan wonen? Jullie vertrouwen op het zwaard, gaan elkaar te lijf en

gebruiken vrouwen wanneer je maar wilt en dan denk je serieus dat je op dit land kan

werken? Ik trek mijn handen af van dit land. De aarde wordt een wilde woestenij." (Ezechiël

33:25-28)

Wanneer Jezus zijn hart openlegt voor zijn leerlingen zegt hij: 'Ons land is nog steeds zo'n

wilde woestenij. We wilden niet luisteren - niet naar elkaar, niet naar God. We kunnen het

nog steeds niet. Met het verhaal van de zaaier wil ik zeggen dat God een nieuw begin aan

het maken is: hij maakt ons tot luisteraars en zaait onze uit elkaar gespeelde samenleving in

met mij en straks met jullie'.

Als ik het voor je uit teken ziet de diepere dimensie van het verhaal over de zaaier er zo uit:

Er zijn vier stukken land die samen Israël voorstellen. Sommige groepen in Israël zijn

hardhorend, andere groepen in Israël proberen wel te luisteren naar God maar het lukt niet

goed. Weer een andere groep stelt zich open met een zacht hart voor Gods woorden. Alle

vier stukken land delen in Gods liefde, of ze nu hard of zacht zijn, vruchtbaar of

onvruchtbaar. Heel Israël wordt ingezaaid met mensen die door God tot goede luisteraars

worden gemaakt, of ze Gods stemmen kunnen horen of niet of moeilijk.

Profeten in het Oude Testament vertellen vaker over een zaaiende God. Als de samenleving

uit elkaar valt en het land wordt woest, zaait God de woestenij in met mensen die goed

kunnen luisteren. "De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik Israël en Juda zal inzaaien met

mensen en met dieren." (Jeremia 31:27).

Doorluisterend naar Jezus gaat zijn bedoeling met het verhaal van de zaaier een stuk dieper

dan: 'Je moet zo goed mogelijk luisteren naar God' [dominee's wijsvinger omhoog]. Jezus

opent een nieuwe mogelijkheid voor je, dat hij 'het Koninkrijk van God' noemt: God trekt je

in de kring van het geheim, onthult je de geheimen van zijn hart, geeft je een nieuw warm

hart, een verlicht verstand en een rake intuïtie - hoe je ook bent, wie je ook bent. Hij maakt

je een profeet: iemand die zijn hart kent en zijn stem begrijpt.
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Laat jij je nieuw maken, dan zaait God je in op de plekken waar mensen een luisteraar nodig

hebben. Of het nu harde plekken zijn met mensen die niet open staan voor God of zachte

plekken waar mensen zich laten aanspreken door God.

Voor de kleine groep leerlingen om Jezus heen gaat het over het lege land van Israël dat

door God opnieuw wordt ingezaaid met Joodse gelovigen zoals hen. Het gaat voor hen om

Israël's ballingschap en terugkeer in het Joodse land. Maar het Koninkrijk van God valt niet

samen met alleen Israël. Vanuit Israël breekt het Koninkrijk door in heel de wereld en zaait

God allerlei samenlevingen in met goede luisteraars. Ook de Nederlandse. Ook de

Apeldoornse.

Een deel van ons wordt gezaaid op plekken waar je wordt vertrapt. Wat je vertelt over Gods

Koninkrijk wordt meteen opgevreten door vreemde vogels of weg gegraaid door de satan.

Een ander deel van ons wordt gezaaid op plekken in onze stad waar mensen in eerste

instantie wel iets kunnen met onze hoop en liefde voor het goede, maar ze haken net zo snel

weer af wanneer het moeilijk wordt. Weer een ander deel van ons wordt door God gezaaid

op de plekken waar mensen overleven in de snelle wereld van actiepunten en targets,

dorens en distels. Sommigen van ons worden gezaaid in vruchtbare grond: je werkt draagt

echt iets bij en wanneer je anderen iets laat zien van Gods liefde pakken ze het op. 'Jullie zijn

het zaad dat wordt gezaaid', zegt Jezus.

Als Fontein zijn we op zoek naar onze weg in de stad. Blijven we in Het Kristal, pionierend in

Zuidbroek zoals God ons jaren terug hierheen geroepen heeft of spreekt Jezus nieuwe

woorden tot ons die ons een andere richting opzetten? We kunnen op twee manieren

luisteren. De eerste manier is zoals de massa mensen naar Jezus luisterde. Die eerste manier

zal zeker iets opleveren. We zullen een antwoord krijgen op onze vraag 'Heer, waar wilt U

ons als Fontein hebben?'. We zullen een oplossing horen voor ons probleem. Maar hebben

we dan geluisterd? De tweede manier is zoals de kleine groep naar Jezus luistert. Luisteren is

dan een relatie. In deze tweede manier gaat het over een ontmoeting, niet over een

oplossing. Bij deze tweede manier van luisteren kom je niet iets halen. Je luistert omdat je

om diegene geeft. Wil je leren luisteren naar Jezus - ga om hem geven.

En doe het niet alleen. Jezus vertelt over de zaaier, over het zaad en over vier stukken

landbouwgrond. Die vier stukken landbouwgrond gaan over deze groep om jou heen. In

Jezus' woorden hoor je de praktijk van boeren en landbouwers zoals ze in de eerste eeuw na

Christus hun land inzaaiden. Jezus en zijn mensen wisten niets van moderne

landbouwtechniek, irrigatie, combines, sproei- en zaaimachines. Wilde je de droge,

woestijnachtige landbouwgrond van toen vruchtbaar krijgen, dan verzorgde je de grond

door het in fasen te behandelen, met de hand.

4



Iedereen wist in die tijd dat je droge woestijngrond als eerste moet inzaaien met dorens en

distels. Dat waren vetachtige planten die in de woestenij de grond een kleine humuslaag

gaven. Distelstruiken hebben diepe wortels, ze breken de uitgedroogde keiharde grond

open. Zodat het water van kleine regenbuitjes de diepere lagen in de grond bereikt. Komen

de eerste cactus-achtige struiken op, dan begin je met overvloedig zaaien. Veel zaad zal

nooit wortel schieten en uitgroeien tot plantjes. Maar het is voer voor de vogels die het

oppikken, eten en vervolgens uitpoepen waardoor de onvruchtbare grond voor het eerst

bemest wordt. Wilde dieren beginnen de opgroeiende doornstruiken te begrazen. Ze

vertrappen het zaad inderdaad. Tegelijkertijd bemesten ze met hun uitwerpselen opnieuw

het zich herstellende land. De eerste lading zaad die verloren gaat creëert zolang het

aangestampt op de grond ligt met de schijnende zon fotosynthese. Samen met de eerste

kleine humuslaag van gestorven distels ontstaat er allerlei organisch materiaal in de grond.

Het zijn de bouwstenen van vruchtbare grond waarin de tere korte wortels van graan, koren

en gerst een kans krijgen. Langzaam begint de grond tot leven te komen. Iedere landbouwer

in Jezus' tijd weet dat een vruchtbare bodem een samenwerking is van dorens en distels,

vogels die het zaad oppikken, wilde dieren die de grond vertrappen en overvloedig zaaien.

Het merendeel van dat proces gebeurt onzichtbaar diep in de grond.

Luisteren naar Jezus doe je niet alleen. Je bent deel van een groter geheel. God spreekt

overvloedig tot het geheel. Voelt het in jouw leven alsof het kwaad Gods woorden van je

weg rooft? Je bent deel van onze gemeenschap. Velen van ons kunnen je vertellen dat God

het meest helder tot je spreekt wanneer je in de grootste crisis zit. Is je geloof zo dun als het

eerste humuslaag op de woestijngrond en kunnen woorden van Jezus nog niet echt wortel

schieten in je leven? Je bent deel van onze gemeenschap. Je gevoel van falen en je lijden is

een onmisbaar deel in samen-Gods-stem-verstaan. Is je leven vruchtbare grond want je

hoort, voelt of beleeft Gods stem (tot je eigen verrassing)? Laat je dan zaaien in die andere

stukken grond. Verzorg elke stukje grond samen met ons. Kleine opschietende plantjes

bloeien door jouw verzorging langzaam op of verdorren door je ongeïnteresseerde toon.

Luisteren naar Jezus is een symbiose, een kruisbestuiving tussen al onze harten. Welke grond

jij ook bent, de interactie tussen jouw verstaan van Gods stem en de mijne is essentieel.

Jezus' woorden hebben tot op de dag van vandaag de kracht om je leven van binnenuit te

vernieuwen en gemeenschappen als de onze richting te geven. Voor sommigen van ons is

het zaak om je luisteren-naar-Hem weer te herpakken, je oren te ontstoppen en simpelweg

weer je best te gaan doen. Zou je op jezelf kunnen reflecteren?  'Hoe luister ik naar God?'
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Ken je de stelletjes in het café die al een uur met elkaar aan een tafeltje zitten en op hun

eigen mobiel kijken omdat ze elkaar niets meer te vertellen hebben? Ze hebben de hoop

opgegeven dat ze elkaar nog kunnen verrassen. Luisteren naar Jezus is de hoop oppakken

dat hij je zal verrassen. Zet je mobiel uit en kijk hem weer aan. Ga voor zijn hart, zoals het

klopt voor jou en voor de plekken waar je wordt gezaaid.

Misschien voel je je aangesproken door het idee dat jij gezaaid wordt op harde of zachte

plekken in de kerk en de stad.

Laat je meenemen in het doorgebroken Koninkrijk van God waar mensenharten opnieuw

worden gecreëerd: eerlijk en edel om te kunnen luisteren. Blijf luisteren wanneer God je

morgen inzaait op harde en zachte plekken bij jou op school, op je werk, in de buurt en stad.

Misschien denk je bij jezelf: 'Ik kan al die stukken grond wel zijn'. Klopt.

Dorens en distels, vogels en satan, wilde dieren en droge grond werken gezamenlijk in je

leven, door God ten goede gekeerd, om beter zijn stem te verstaan. En het verbindt je met

de mensen hier om je heen, want geen grond is jou vreemd. Luisteren naar Jezus doen we

samen. Jouw bijdrage is van levensbelang, hoe hard je hart moge zijn en hoe verstopt je

oren mogen aanvoelen. Dus vertel aan de mensen hier om je heen wat je hoort van God

-profeteer!- hoe suf of saai of zweverig het ook klinkt in jouw oren. Versta je zijn woorden

omdat je iets bedenkt, voelt, meemaakt of droomt dat op Jezus lijkt - vraag dan door naar

Gods hart achter die indrukken.

Het gaat er niet om of wij als Fontein over bijvoorbeeld twee jaar de oplossing op ons

probleem hebben of het antwoord op onze vraag. Het gaat erom dat we over twee jaar

samen gegroeid zijn in het geven om Jezus en het gesprek met hem. Dan kan de God van alle

talen en alle harten ons zaaien in welke Apeldoornse plek dan ook om die te zegenen met

zijn liefde. AMEN.
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