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*  Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 3 april 2019  * 
 
Voorganger: Ds. Aart Mak (Bloemendaal) 
Thema: ‘Verveling’  n.a.v. Marcus 4: 26-29 
 
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.’ 
 
 

Thema, tekst vooraf: 

Ik denk dat de enige remedie voor mensen die gehaast en vol van gedachten en plannen leven, hun oren en ogen voortdurend gesp itst op het laatste nieuws en altijd tijd voor 

alles wat zij willen tekort komend, de verveling is. Wij moeten ons weer durven verv elen. De verveling die ik als kind een keer onderging en afwees  - ik weet nog precies de 

dag en het uur, is tegelijk het medicijn. Daarover deze keer bij de ADK, aan de hand van een paar regels uit het evangelie ov er de man die slaapt en opstaat, opstaat en slaapt… 
 

 
Verveling 
 

Ach Heer, als ik ooit in uw hemel kom, 
mag ik me dan eindelijk een keertje vervelen? 
Kijkt daar geen instantie streng naar ons om 
of wij ieder uur nog wel leren en spelen? 

En mag je, als er ergens iets moois is te zien 
gewoon blijven zitten niksen misschien? 
Of moeten we daar óók, fraai in ’t gelid, 
alle lessen volgen over cultuur en kunstbezit? 

 
Luister naar deze gelijkenis: 
 

En de mens, de landman, kind van de aarde, werpt zaad over de aarde. En hij slaapt en staat op. 
Hij weet niet hoe het werkt. Het zaad dat in de donkere aarde ontkiemt is een kracht buiten hem 
om. Het gaat 'van zelf'. En al gaat dit zaad door zijn handen heen, hij mag het slechts verstrooien. 
Hij kan aan het eigenlijke werk, sterven in de aarde om uit te groeien tot volle vrucht, weinig toe- 
of afdoen. Het gaat om vertrouwen en geduld, om zachtmoedigheid en vastberadenheid. 
 
En het gaat om je niet verkijken op de tijd. Tijd is zo relatief. De boer die opstaat, zaad strooit in 
de akker en weer gaat slapen, kent geen tijd dan het wisselen van dag en nacht. Het koninkrijk 
van God, de stille kracht in en om ons heen, kent zo'n andere tijd dan onze digitale, razende, druk 
en overspannen makende tijd. 
 
Vroeger wist ik wat verveling was. Het gevoel dat de tijd kroop. Ik was een jaar of vijf. Alles wat 
mijn moeder verzon, werd door mij afgewezen als saai en stom. Ja…  

… ik zag de hoge bomen staan, 
ik was een kind en kon toen niet weten  
dat dit gauw voorbij zou gaan… 

om het mooie lied van Friso Wiegersma en Wim Sonneveld te parafraseren (‘Langs het tuinpad 
van mijn vader’). 
 
Dat was toen de tijd soms bijna stil stond en de klok traag tikte. 
 
Veel gezangen van vroeger kunnen bij mij dezelfde sfeer van die voorbije tijd oproepen. Het 
godsbeeld van voor de Wereldoorlog, waarin God zelf stond voor rust en zekerheid te midden 
van wolken, lucht en winden, het wisselen van alles op zijn wenken, het rusten van de ziel omdat 
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God koning is – al die liederen kunnen mij, eerlijk gezegd, op een speciale manier ontroeren en 
terugvoeren naar een tijd die niet meer is. Het is de tijd van de kruidenier, de melkboer die aan 
huis bezorgde, de weilanden die aan de rand van het dorp al begonnen, van wegen die nog geen 
snelwegen waren, van het wandelen op zondagmiddag, van de radio die aanging voor het nieuws, 
van de ijskristallen op je deken in de winter, van de karren en de paarden, van de kersen, aardbeien, 
appels en peren, als de zon scheen en van alle koolsoorten, als het winter was.  
 
Verveeld heb ik me nooit meer. Nu is al jaren het omgekeerde het geval. Ik heb, net als veel mo-
derne kinderen met ADD of ADHD, soms moeite om te kiezen uit het vele dat zich aandient. Ik 
ken ook de haast waarmee veel van mijn dagen als vlagen voorbij gaan. Het beeld van God is 
niet voor niets in de moderne tijden versplinterd. Wij leven tegenwoordig in fragmenten en dus 
ligt God aan gruzelementen. Veel jonge mensen hebben moeite zich te concentreren op één 
ding en op de plaats waar ze op dat moment zijn. Hun gedachten dwalen snel af naar wat ook 
kan en wat elders gebeurt. Dat geldt niet alleen jonge mensen, maar het wordt al jaren gesigna-
leerd in het onderwijs. En als niemand zich nog kan voorstellen dat er onder of boven alles een 
eenheid is die in volkomen rust is, dan is dat oude klassieke beeld van God ook weg. En dus 
zoeken we naar de scherven van wat we vroeger als de hoogste waarheid beschouwden. 
 
Maar nu denk ik werkelijk dat de enige remedie voor mensen de verveling is. De verveling als 
medicijn voor mensen die gehaast en vol van gedachten leven, voorbij rijdend of rennend aan 
de bloemen in de berm en hun oren voortdurend gespitst op het laatste nieuws. Wij moeten 
ons weer durven vervelen. De verveling die we niet wensen of ons niet kunnen voorstellen, is 
tegelijk het medicijn. We kunnen niet terugkeren naar het tuinpad van mijn vader. Want vader 
leeft niet meer en het tuinpad is, als het nog bestaat, een toeristische route geworden. Maar we 
kunnen wel de trage tijd in onszelf opzoeken.  
 
Het is de terugkeer van het vele naar het ene. Van de zes overvolle werkdagen naar die ene rust-
dag. Al die indrukken en gedachten, alle impulsen en dingen die moeten: het homeopathische 
medicijn is juist alles laten voor wat het is en je te binnen brengen dat het gaat om vertrouwen 
en geduld, om zachtmoedigheid en vastberadenheid. Net als die boer, die gaat slapen en weer 
opstaat, opstaat en weer gaat slapen. En het zaad groeit zonder dat hij zelf weet hoe. Het is zo 
saai en zo vervelend. Je zou zo niet willen leven. En tegelijk is het die verveling die ergens van 
binnen je opent voor iets dat gaande is. De aarde in en uit, in het donker groeiend, wat sterft en 
daarom juist vrucht draagt, wat in alle stilte ontluikt en zich ontvouwt voor wie de tijd neemt. Er 
is meer, veel meer, dan wij weten. En helemaal veel meer dan wij ooit in onze overvolle agenda 
kunnen zetten. Vandaar dit pleidooi voor de verveling… 
 

Ach Heer, als ik ooit in de hemel kom, - 
mag iemand daar eerst een tijd zo maar wat wonen 
of horen de thuisblijver streng gebrom 
wanneer u een melkwegje gaat vertonen? 
En mag je, als een engelenkoortje optreedt, 
dan net doen alsof je er niets van weet, 
of krijgen we daar dan tegen onze zin 
eerst een zware langdurige cursus in? 
 
Ik zou graag geloven – of heb ik het mis? – 
dat ledigheid des Heren oorkussen is. 

De schuingedrukte verzen zijn een 
lichte bewerking van het gedicht 
van Michel van der Plas: ‘Ach Heer’ 
(uit: ‘Lachen mag van God’)  


