
Lucas 8:14
Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben;

en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt
en zij brengen het niet tot vrucht.

De gelijkenis van de zaaier waaruit het gekozen tekstvers komt, is door Jezus niet uitgesproken en bedoeld om
zijn toehoorders, en zelfs zijn discipelen toen en evenmin ons nu, kritisch de maat te nemen. Jezus beoogde te
bepalen bij een mogelijke werkelijkheid die grote gevolgen kan hebben. Door middel van deze gelijkenis
‘nodigt’ Hij, als het gaat om de eigen positie ten opzichte van Hem en zijn Woord, tot een niet overbodige
zelfreflectie. Neem nu alleen eens het gekozen tekstvers uit de uitleg van deze gelijkenis van de zaaier. Raakt
Jezus hier niet een, zeker in onze tijd, niet te onderschatten gevaar? Concreter, wat Hij hier uitleggend zegt, kan
op ditzelfde moment wat gemakkelijk een weerspiegeling zijn van ons persoonlijk christenleven. Kijken we
allereerst eens naar wat Jezus zoal onder ‘dorens’ vangt: zorgen, rijkdom en lusten van het leven. Zijn dat nu niet
juist voor onze tijd kenmerkende zaken? Zie hoe Jezus zorgen, rijkdom en lusten direct koppelt aan ‘het leven’,
daarmee aangevend dat ze daaraan inherent zijn, het is ‘des levens’.

Wordt bijvoorbeeld niet en de christen en de niet christen vroeg of laat geconfronteerd met zorgen? Elk mens
wordt ermee geconfronteerd. Kunnen die zorgen zich vervolgens dan soms niet zodanig aandienen, dat ze je
compleet dreigen te gaan beheersen - tot zelfs ‘verstikkend’ toe? Als het gekozen tekstvers spreekt over
‘gaandeweg’ laat ze daarmee zien dat het gaat om een geleidelijk proces. Hetzelfde geldt voor rijkdom, meer
heeft immers nooit genoeg? En wat te denken van lusten? En in welke vorm dienen die zich niet aan? Al deze
zaken, deze dorens, zijn direct verbonden aan de zondeval, vergelijk voor de letterlijke bevestiging Genesis 3:18
als dit vers van de aarde zegt dat zij ‘dorens en distels’ zal voortbrengen. Nogmaals we ontkomen er dus niet aan!
En toch blijken juist deze zaken een meer dan reële bedreiging voor het praktische christenleven, ze hinderen het
zetten van vrucht, zegt Jezus.

Ten aanzien van het hoe dan om te gaan met deze dorens, geeft Gods Woord op meerdere plaatsen duidelijke
aanwijzingen. Geen mens behoeft erdoor tot verstikking overwoekerd te worden. Neem ‘zorgen’, hoe concreet
heeft Jezus daarover gesproken in de Bergrede (Matt. 6:25 e.v.) met als climax de oproep je geen zorgen te
maken voor de dag van morgen! Hoe helder spreekt Jezus, en sowieso Gods Woord, over het gevaar van
rijkdom. En ten aanzien van lusten, begeerten is Gods Woord al even duidelijk. Alle keren worden we bepaald
bij onze persoonlijke verantwoordelijkheid. En juist om die te nemen, spreekt Jezus dit woord. Aan de vrucht ken
je de boom… zet ik vrucht? Neem ik Gods Woord in deze serieus? Verstikken betekent: het leven verliezen en
wie wil zo dwaas zijn?

Gebed
Dat ik Uw Woord voor wat betreft dorens die mijn leven kunnen verstikken serieus neem Vader. Maar al te
gemakkelijk worden we meegenomen door ‘zorgen, rijkdom en lusten des levens’. Maar u wijst in deze in Uw
Woord en in Uw Zoon, het vleesgeworden Woord, de weg. Laat me wat dit alles aangaat voor Uw Woord niet
doof zijn, maar juist bereid me daardoor te laten gezeggen. U vertrouw ik mijn leven toe; aan de leiding van Uw
Geest, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel geef ik de ruimte. Verheerlijk Uzelf in en door mij om
Jezus wil, amen


