
Tomas Sjödin:  Rusten en groeien 

(vertaling Gerrie Mos, Meerkerk Hoofddorp, 3 november 2019) 

’Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood – hij geeft 
het zijn lieveling in de slaap’ (Psalm 127:2) 

En hij zei: ’Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de 
aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook 
al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar en 
dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, 
omdat het tijd is voor de oogst.’ Marcus 4:26-29 

Het is opvallend dat Jezus in zijn onderwijs veel illustraties gebruikt die hij haalt uit de natuur 
rondom hem. 

Jezus keek zelden ver weg of naar iets leegs wanneer hij iets wilde uitleggen, hij boog zich 
vaak alleen maar voorover, pakte wat hij vond op de helling of krabbelde een beetje in de 
aarde, liet het zien en zei: 

Zo gebeurt het! Het wonder van het leven! 

Daardoor maakte hij het geestelijke toegankelijk voor wie zelf dicht bij de natuur leefden, en 
een beetje moeilijker voor wie geen vuile handen wilden maken. 

Een boswandeling lost de problemen soms op terwijl je dat met verhitte discussies niet 
klaarspeelt. 

Je kunt een zaadje heel snel laten ontkiemen door het op een vochtig stukje keukenpapier in 
de vensterbank te leggen en er een beetje water op te druppelen.  

Veel zaadjes beginnen binnen een paar uur te ontkiemen. Maar als het zaad kans wil maken 
om op lange termijn zijn volle potentieel te bereiken, dan moet het in de donkere aarde.  

Kort nadat het zaadkorreltje in de aarde terechtgekomen is, beginnen namelijk de hele 
dunne wortelharen uit te lopen. Met het blote oog zijn deze wortelhaartjes niet te zien, 
maar ze zijn er wel. 

Vanwege deze ragfijne haren is het cruciaal dat je niet voortijdig het zaadkorreltje opgraaft 
om te kijken of het groeit. Doe je dat wel, dan beschadig je de wortelharen en verstoor je 
het beginnende leven. 

Het geestelijk leven begint wanneer je je leven als een zaadje in Gods reuzenakker legt.  
En het groeit door als je in die akker blijft liggen.  
 
Misschien verdiept het geestelijk leven zich het meest tijdens de donkere perioden van ons 
leven, na pijnlijke verliezen en na mislukkingen. 
Verdriet heeft geen eigenwaarde, het moet vanzelfsprekend nooit gezocht worden, maar 
wanneer het ons treft dan doen we er goed aan om niet te vluchten, maar te rusten in 
overgave.  
Doorgaan om ons te laten vallen in Gods handen. 



Ook als er zich niets zichtbaars lijkt af te spelen, gebeurt er toch iets in het donker; het 
Godsbeeld verdiept zich, het geloof wordt meer en meer liefde, God wordt een vraag op 
leven en dood. 
Ik ben de eerste om te zeggen dat de prijs voor deze rijping onredelijk hoog kan lijken, maar 
verdriet is niet iets dat je wel of niet kiest. Je kunt alleen maar kiezen hoe je erop reageert.  
We hebben de stille, zwarte nachten nodig. 

Maar dit wonder – het wonder van het leven- gebeurt ook in rust. 

Alle fysiologische ritmes werden geschapen vanuit de wisseling van licht en donker, nacht en 
dag. 

Wanneer het zaad in de aarde terechtkomt, begint een periode van stilte, en daarom is 
wachten een basiswoord in het geestelijk leven, precies zoals in de liefde. 

Een van de mooiste geschenken die je kunt geven aan een levenspartner, een bejaarde 
ouder of een kind:  

wachten op de ander bij alle wisselingen en oneffenheden van het leven.  

Geef de ander het recht om pas op de plaats te maken. 

Het loont niet om een akker te bestormen.  

Elvis Presley wist dat. Hij zong vele honderden keren: ’Wise men say, only fools rush in...’ 

Een mens heeft tijd nodig, net als een akker. Jezus vertelt in een gelijkenis over een zaaier 
die als hij het zaad heeft uitgestrooid op de aarde ’slaapt en opstaat, dag en nacht.’ 

En het vervolg is zowel geruststellend als richtinggevend: ’En het zaad ontkiemt en schiet op, 
ook al weet hij niet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, dan de 
aar, dan het rijpe graan in de aar.’  

Daar zit een soort eentonigheid in waar we doodsbenauwd voor zijn, omdat er 
tegenwoordig de hele tijd van alles moet gebeuren. 

Misschien moet je niet al te bang zijn voor eentonigheid. 

Het woord monotonie komt van het griekse monos wat een of eenzaam betekent en tonos 
betekent toon. 

De combinatie heeft ons het woord eentonig gegeven, een betekenis die in het dagelijkse 
taalgebruik afgevlakt is naar triest of saai, wat juist triest is. 

Maar je kunt ook de samenstelling van het woord lezen als ’één toon, wat heel veel zou 
kunnen verklaren. 

Het monotone kan een manier zijn om je eigen toon te vinden, je grondtoon, de toon waar 
je dan je hele leven omheen kan improviseren. Het woord persoon schijnt te betekenen: 
Iemand door wie het geluid klinkt.’  



De hele tijd improviseren en nieuwe dingen uitvinden, kan gevarieerd zijn, maar het leidt 
nergens toe, het brengt niemand verder – de weg van het innerlijke leven zelf is beginnen en 
doorgaan op dezelfde manier.  

Ik vraag me af hoeveel boeken ik heb gelezen die gaan over hoe je ordening in je innerlijk 
leven krijgt. 

Goede boeken. Maar er gebeurt niets tenzij je begint. 

Of beter gezegd: tenzij je begint en doorgaat! 

’Doe iets en ga daar mee door’. Zo eenvoudig is het. En zo moeilijk is het ook. Er zijn veel 
cursussen op het gebied van gebed, veel daarvan zijn goed en het is altijd stimulerend om je 
erdoor te laten inspireren en nieuwe ontwerpen te testen, maar als je iets verandert moet 
je ergens anders mee breken. 

Ongeduld is de vijand van het geestelijk leven. Het geestelijk leven gaat soms over 
dramatische en emotionele ervaringen, maar haal je die uit de context, dan is het alsof je 
een zaadje laat ontkiemen in de vensterbank. 

Het nieuwe leven heeft stille groei in het verborgene nodig, perioden waarin de kleine 
wortelharen zich mogen ontwikkelen: 

Intimiteit, vertrouwen, tevredenheid. Dat maakt geen herrie en lawaai maar het houdt wel 
stand. 

Ik vraag me af of deze eentonigheid niet over heel bekende thema’s gaat: doorgaan met 
naar de kerk gaan, avondmaal vieren, door alle drukte heen momenten vinden waarop je je 
hart kunt afstemmen op Gods hart, regelmatig tijd nemen voor het lezen van goede boeken.  

Het punt is niet om veel te doen 

Het is zaak om kleine dingen te doen, maar dat dan wel vaak en regelmatig. 

Ik geloof niet dat het lukt om een volwaardig, groeiend, geestelijk leven te leiden zonder een 
geordend innerlijk leven, zonder goede routines. 

Het woord routine betekent in de basis: weg (in het frans: route) 

Van hieruit wordt een rust geboren waarvan ik geloof dat het een van de grote gaven van 
het geestelijk leven is, vooral in een jachtige en resultaatgerichte tijd als de onze.  

Wat moet je doen om God te vinden? Het antwoord moet zijn: zo weinig mogelijk.  

Misschien soms wel niets. 

Als Jezus dit in een donkere en geheime nacht gaat uitleggen aan de zoekende Nicodemus 
zegt hij eigenlijk dat het niet gaat. Je kunt jezelf niet redden. Je moet gered worden. Door 
iemand anders.  

’Je moet opnieuw geboren worden’. Dus het proces van de geestelijke geboorte onderga je 
alleen maar. 



Het zijn andere krachten die werken. Je kunt niet anders dan het laten gebeuren. En dat is 
precies wat zo moeilijk is. We zijn er zo aan gewend iets te doen. 

Zelfs bidden dreigt iets te worden dat geboekhoud kan worden, een middel om gestelde 
doelen te bereiken. Maar gebed is tijd verspillen in gezelschap met God.  

Henri Nouwen schrijft: ’Gebed is rust nemen (being unbusy) met God in plaats van druk 
bezig te zijn (being busy) met andere zaken. Gebed is in de eerste plaats niets nuttigs of 
productiefs doen in Gods aanwezigheid.’ 

Wanneer je jouw leven in de goede aarde legt, dan hoef je je over de groei niet zo bezorgd 
te maken.  

Jezus zei dat het uit zichzelf vrucht draagt. 

Daarom is het ook verstandig om de geestelijke groei niet te snel en te vaak te evalueren. 

Het advies van geestelijke leraren is eenduidig: Laat het zo, zoals het is! Laat het rusten! 

Tegen deze achtergrond wordt rust in de joodse traditie beschreven als een 
geloofsbelijdenis.  

Ik rust in het besef dat het niet mijn inspanningen zijn die zorgen voor verdieping van het 
leven. 

Rusten betekent je verantwoordelijkheid nemen – niet je verantwoordelijkheid loslaten. 

’Hier lig ik en ik neem mijn verantwoordelijkheid’  

Onderzoeken hebben bevestigd wat ouders van alle tijden altijd al wisten: kinderen en 
tieners groeien terwijl ze slapen.  

Dat zelfde geldt voor spieren. Die ontwikkelen zich niet in de sportschool tijdens de training, 
maar groeien in de ontspanning tussen de inspanningen van de training.  

Hetzelfde geldt ook voor het vermogen van de ziel. 

Zonder rust worden de mogelijkheden tot verdieping en rijping verminderd.  

Daarom is rust ook een deel van het leven waarvoor we zelf de verantwoordelijkheid 
hebben. 

Het NT spreekt twee keer zo vaak over rust als over werk. 

De bijbel vindt rust zo belangrijk dat het tussen de 10 geboden staat. Tussen zwaarwichtige 
geboden zoals niet doden en geen overspel plegen – staat wat in de moderne tijd een tip 
voor welzijn kan lijken – het klinkt meer als een gezondheidstip. 

Waarom? 

Misschien omdat de overtreding van dit gebod het leven bedreigt. Het gebod wil het 
gekozen levensritme beschermen, omdat het de mensen treft van wie je het meeste houdt. 

Mensen weten dit al vele duizenden jaren. 



’Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood – hij geeft 
het zijn lieveling in de slaap’ (Psalm 127:2) 

Het sleutelwoord in de psalm hierboven is niet vroeg of laat, brood of aftobben. Het is het 
woord ’geeft’ dat hij het zijn vrienden geeft terwijl ze slapen. 

In het actieve leven ben je snel geneigd om te denken dat je alleen maar krijgt wat je neemt, 
en daarmee alleen krijgt waar je zelf voor hebt gezorgd. 

Het kost weinig denkwerk om in te zien dat veel belangrijke zaken in ons leven eerder naar 
ons toekomen dan dat we ze naar ons toehalen.  

Misschien zelfs wel het meeste. 

Tot de diepe geestelijke wijsheden hoort het inzicht dat een deel van wat de mens nodig 
heeft alleen maar toegankelijk is vanuit de rusttoestand. 

Je kunt het je niet toe-eigenen, je moet het krijgen. 

Dit staat in de gelijkenis van Jezus: 

Denk je in dat je het zo leest dat wij zelf zijn uitgezaaid in Gods koninkrijk, de akker. Dat 
Jezus ons aanmoedigt om ons leven als een klein zaadje in Gods reuzenakker te leggen. En 
daar dan blijven liggen...  

Wanneer je jouw leven in de goede aarde legt, dan hoef je je over de groei niet zo bezorgd 
te maken.  

’Maar er gebeurt niets’, zeg je – maar de tekst antwoordt: - Lig stil! 

’Maar ik voel niets’: - Lig stil! 

’Ik kan niet geloven zoals ik vroeger geloofde, ik begrijp steeds minder’:  – Lig stil! 

En als er dagen in je leven komen dat je hier zit te luisteren en dat je de woorden niet tot je 
kunt laten doordringen ... dan kan je rusten in de beelden. 

En jezelf zien als een klein zaadje in Gods reuzenakker. 

’Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood – hij geeft 
het zijn lieveling in de slaap’ (Psalm 127:2) 


