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Preek van 5 juli 2020 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

TRAVELING LIGHT 

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 

[…] want mijn juk is zacht en mijn last licht.  (Matteüs 11, 28 en 30) 

Jezus’ aanbeveling 

Het Engels kent de uitdrukking ‘traveling light’. Het betekent zoiets als: reizen 

zonder veel bagage. Het maakt je lichter en wendbaarder. Je hoeft niet zo te 

zeulen met van alles en nog wat.  

Traveling light: licht reizen – Jezus beveelt het aan voor onze reis door het leven. 

Wie onder lasten gebukt gaat, kan bij hem komen. Hij leert je ‘licht reizen’. En 

wie wil dat nu niet? En toch: het klinkt gemakkelijk, maar is het ook zo 

gemakkelijk? De mens zit van nature al tobberig in elkaar. 

Paard en bijen 

De beroemde psychiater Sigmund Freud bedacht voor de menselijke geest eens 

het volgende beeld. Denk aan iemand die op een paard zit dat telkens op hol wil 

slaan. Zo moet elk mens zijn driftleven, dat huist in het onbewuste, beteugelen.  

Maar om het nog eens ingewikkelder te maken: de berijder van dat dolle paard 

wordt ook nog eens belaagd door een zwerm bijen om zijn hoofd. Zie die bijen 

als de eisen die de maatschappij of je omgeving aan je stelt. Een dol paard onder 

je en een zwerm bijen om je hoofd – zie dan maar eens in het zadel te blijven. 

Burnout 

Veel mensen kukelen er dan ook weleens vanaf. Kijk naar het aantal mensen met 

een burn-out. De eisen die het moderne leven stelt, werd een te grote zwerm. 

En je wilde misschien wel bijsturen, je richten naar de eisen of regels die aan je 

gesteld worden, maar het paard protesteerde. De onrust in je hart werd groter 

en groter. Het paard steigerde en wierp je uit het zadel.  

Jongeren hebben een tomeloze energie. Maar ook aan hen worden hoge eisen 

gesteld. Zij hebben de neiging om dan af en toe het paard maar eens de sporen 
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te geven. Ze leven zich uit. In de hoop de zwerm bijen zó even achter zich te 

laten. Maar ja, het wordt altijd weer maandag, met wéér die bijen. Vandaar dat 

het aantal jongeren dat overbelast wordt óók toeneemt. Verontrustend. 

Juk 

Traveling light – het klinkt mooi, maar kan het eigenlijk wel? Het leven is voor 

een groot deel een strijd. Dat is geen populair beeld in onze cosmetische 

reclamewereld waarin alles perfect moet zijn. Maar het leven is vaak een gevecht 

- met jezelf, met verleidingen, met de eisen die aan je gesteld worden, met 

vervelende mensen om je heen, met sombere toekomstbeelden, met 

geldzorgen, met verdriet dat je overkomt, kortom, een gevecht om overeind te 

blijven. Geen wonder als je er zwaar aan tilt: aan het leven! 

Maar kan het ook zo zijn dat je er té zwaar aan tilt? Dat lijkt Jezus te zeggen. Hij 

gebruikt het beeld van een juk. Je kent het nog wel: zo’n houten draagbalk over 

je beide schouders waaraan dan aan elk eind een emmer hangt. Wat zit er bij jou 

in die emmers dat het zo zwaar maakt? En is het allemaal nodig? 

De stort 

In deze coronatijden deed zich een wonderlijk fenomeen voor: rijen auto’s voor 

de kringloop en gemeentelijke stortplaatsen. We gingen massaal ons huis 

opruimen. En wat bleek? Veel kon gewoon weg! Het was overbodig!  

Het werd een symbool van een geestelijk proces. We werden stilgezet. En wie 

wordt stilgezet, krijgt ruimte om de zaken in zijn leven te overzien. Wat doet er 

nu werkelijk toe? Wat zijn hoofdzaken? Wat zijn bijzaken? Wie thuis moest gaan 

werken, merkte: zo kan het ook - je hoeft niet altijd in de file te staan. En wie elk 

jaar met vliegvakantie ging, ontdekte dat Nederland zelf ook prima is. De lucht 

was leeg van vliegtuigstrepen, het was nu ook stil op een doordeweekse dag. 

Nou ja, behalve dan bij de Jumbo en Albert Heyn, want we gingen massaal WC-

papier inslaan… Maar goed, ook dat ging over.  

Kerken 

Grosso modo werden we even stilgezet. En nu weet ik ook wel dat het een 

andere kant had en heeft. Ondernemers die stil werden gezet, moeten nog 
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steeds hun hart vast houden. Maar voor de meeste mensen werd het ook een 

tijd van bezinning.  

Ook voor kerken was dat zo. Wat mij opviel: we werden teruggeworpen op wat 

wezenlijk is. De kerkdiensten, het pastoraat – het ging allemaal in afgeslankte 

vorm met veel creativiteit door. Vergaderd werd er nauwelijks. En het vaste 

stramien van breed overleg zus en breed overleg zo, maakte plaats voor een 

snelle beslissingen over korte lijnen. Je hield er ineens het gevoel aan over: 

hoeveel energie ging er voorheen eigenlijk zitten in was overbodig is of wat 

anders of sneller kan? We leerden het ook in de kerk: de voordelen van traveling 

light.  

De stem 

En het is alsof in die rust weer de stem klonk die door de eeuwen niet weg was 

geweest, maar die misschien door alle drukte werd overstemd – de stem die 

zachtjes zegt: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, 

dan zal ik jullie rust geven. […] want mijn juk is zacht en mijn last licht.’ 

In de kerk werd die stem misschien ook wat overstemd. Door alle druktemakerij, 

door regels zus en regels zo. Houd me ten goede. Zonder regels gaat het niet. En 

vergaderingen zijn nodig om zaken in goede banen te leiden. Maar het kan ook 

teveel worden. Dan wordt het spirituele gehalte van een kerk overwoekerd. 

Want niet het vele is goed, het goede is veel. Hoeveel van onze kerkelijke 

bedrijfsvoering kan - nee, móet er naar de stortplaats om ruimte vrij te houden 

voor die stem die spreekt tot onze ziel: ‘Kom naar mij, ik zal jullie rust geven’? 

Deze crisis is ook een kans. Een kans om te leren wat afgeslankt geloven is. Om 

te leren licht te reizen. Traveling light.  

Ziel 

Maar hoe doe je dat? Door een beetje bij Jezus in de buurt te blijven. Hij leerde 

het zijn mensen stapje voor stapje. Hij leerde hen hun leven uit handen te geven. 

Om te bidden in stilte tot de Bron van alle leven. Om te leven in eenvoud en 

vertrouwen. Om goed voor God te zijn en goed voor de mens naast je. Hij deed 

het ons voor: leven met hart en ziel.  

Ziel – het woord is genoemd. Kernwoord, maar ook: vergeten woord. Natuurlijk, 

geloven doe je ook met je hoofd. En geloven doe je ook met je handen. Maar het 
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evangelie is allereerst een verhaal voor de ziel, voor het diepste ‘ik’ van een 

mens, het diepste ‘ik’ dat alleen voor God geen geheimen bevat. Daarom leerde 

Jezus ons om onze ziel aan God toe te vertrouwen. ‘Kom,’ zegt hij, ‘Ik kan het jou 

ook leren.’ 

Buitengesloten 

‘Kom’ - er zijn mensen die dat woord nooit van anderen horen. Ze worden 

buitengesloten. In een van zijn essays schrijft de Noorse auteur Knausgard 

erover. Het is in zijn ogen de oerangst van ons allemaal. ‘Buitengesloten worden, 

wat is dat? Niemand ziet je, niemand hoort je, iedereen gaat weg als je in de 

buurt ben. Soms gebeurt het dat jongeren die dit lang meemaken, zich van het 

leven beroven.’ Aldus Knausgard. 

Traveling light – soms maken we het elkáár onmogelijk. Maar dan zegt Knausgard 

iets opmerkelijks. De kern van ons leven, aldus de auteur, ligt dan ook niet in het 

sociale, maar bij genade. Want – zo schrijft hij - : ‘Het sociale deelt in, sluit buiten, 

drukt neer, tilt op. Het sociale is een systeem van verschillen, een wereld waarin 

alles en iedereen in hokjes wordt ingedeeld. Genade heft die verschillen op, 

daarin is iedereen gelijk. De radicaliteit hiervan is zo groot, de gedachtegang 

erachter zo anders dan wat dan ook, dat de betekenis ervan eigenlijk onmogelijk 

te vatten is. Maar dit, en niets anders, is waar het christendom om gaat.’ Nu 

hoort u het ook eens van een ander, want Knausgard is niet gelovig. Want wij 

zijn geneigd het vanzelfsprekend te vinden of zelfs te vergeten. 

De kortste preek 

‘Kom’ zegt Jezus. Het is de kortste preek ooit. ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid 

zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.’ Het is zijn zielzorg. 

Hij plaatst ons in heilige ruimte – de ruimte van Gods genade. En net zoals je in 

een vakantie pas merkt onder hoeveel je gebukt ging, zo merk je in de ruimte 

van God hoeveel je op je nek had of nam. 

Wat zit er in jouw emmers? Alleen al het realiseren van dat wat je meedraagt, 

kan helpen. Wat kan eruit? Wat mag naar de stort? Ga eens door de zolders of 

kelders of kamers van je leven. Wat bezwaart je? Is het echt zo belangrijk? En 

wat zit er allemaal in de emmers van de kerk? Is het allemaal nodig? Ik heb 

weleens het gevoel dat wij alles voor iedereen willen betekenen. Maar vertillen 
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wij ons daar niet aan? Je kunt, zoals Jezus zei, de wereld winnen, maar schade 

oplopen aan je eigen ziel.  

Zielzorg – zorg voor de ziel: het is de kern van de beweging die Jezus in het leven 

riep. Alles in een geloofsgemeenschap mag in dienst van die zielzorg staan. Een 

zielzorg die niet van ons afhangt. Wij zijn niet elkaars redding. Veel breekt ons 

bij de handen af. Soms zijn we zelfs genadeloos. Gód is onze redding. Daarom 

roept Jezus ons op om in ons individuele leven en als kerk te veranderen. Om 

samen op weg te gaan naar God. Met zo min mogelijk ballast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


