
Fonteinkerk, 24 maart 2019 (zondag Oculi) 

Lezingen: Psalm 1 en Lucas 13:1-9 

 

 
 

 Hoe kijken wij, wat zien wij als we kijken? Als 

ik kijk naar een schilderij van Mark Rothko, 

dan voel ik in eerste instantie een knorrige 

wrevel opkomen. Waar kijk ik naar, wat moet 

dit voorstellen? Zit hier een kunstzinnige 

bedoeling achter? Geef mij een half uur op een 

verloren avond en een paar mooie potten verf, 

en ik verzeker jullie: dan kom ik een heel eind! 

Ik ben dus geneigd om zo’n volgekladderd 

doek niet serieus te nemen; ik zie er de 

schoonheid niet van in… 
Untitled – Museo Guggenheim Bilbao

Markus Rothkowitz werd in 1903 in Letland geboren, in een Joods-Russisch gezin. Toen hij 10 

jaar oud was, emigreerde het gezin naar de Verenigde Staten. Mark nam schilderlessen en leunde 

in zijn werk eerst tegen het expressionisme en het surrealisme aan. Vanaf 1947 begon hij steeds 

abstracter te schilderen. Zijn doeken lieten vaak twee of drie rechthoeken zien, aanvankelijk in 

sprekende kleuren. Rothko ging gebukt onder depressies, en dat werd in zijn werk steeds meer 

zichtbaar. In de jaren ’50 en ’60 werden zijn schilderijen steeds somberder van kleur. We zien op 

het scherm een voorbeeld. In februari 1970 maakte Rothko zelf een einde aan zijn leven. 

 

Het is een bekend feit dat vele toeschouwers van deze schilderijen huilend naar het doek staan te 

kijken, tot in het diepst van hun ziel geraakt. Rothko had daar zelf een verklaring voor: “Mensen 

staan voor mijn schilderijen te huilen, omdat ze dezelfde spirituele ervaring hebben als ik had, 

toen ik het schilderde.” Als ik daarover nadenk, voel ik mijzelf een cultuurbarbaar: “Er zal met 

mij wel iets mis zijn, omdat ik niet zie wat anderen wel zien!” Eén ding zal duidelijk zijn: mensen 

kunnen blijkbaar op een volstrekt verschillende manier naar een medemens, een voorwerp of een 

gebeurtenis kijken. 

 

Nog een wat simpeler voorbeeld: in het najaar van 1989 woei er een forse herfststorm over het 

platteland van Drenthe. De schutting rondom mijn pastorietuin ging in één keer tegen de vlakte. 

Ik maakte van de brokstukken een mismoedige stapel en belde de ophaaldienst. Opeens zag ik 

hoe mijn zoontje van vier jaar met een blij gezicht in de stapel hout aan het rondscharrelen was. 

Hij ging aan de slag om een soort van kasteel op te bouwen. En ik besefte: hij kijkt met heel 

andere ogen naar die stapel dan ik. Ik zie alleen maar afval en brokstukken, maar hij ziet een 

paradijs van stukjes hout waarmee hij de mooiste dingen kan gaan maken! 

 

Ook in de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom gaat het om de manier van kijken. In de 

ogen van de eigenaar is de boom een zinloos, overbodig voorwerp geworden. Maar de tuinman, 

de wijngaardenier blijft een mogelijkheid, een verborgen kracht in deze boom zien. Dat is een 

ontroerend beeld: God blijft iets zien in ons!  

 

Aan dat ontroerende beeld gaat een ingewikkelde discussie vooraf. Allerlei mensen komen met 

een opgewonden vraag naar Jezus toe. “Meester, heeft U het al gehoord? Er zijn Galileeërs in de 



de tempel vermoord. Ze stonden op het punt om hun offerdieren te gaan slachten, toen ze zonder 

genade door de Romeinen werden afgemaakt. Waar hebben ze dit aan verdiend? Bij de gevechten 

die daarop uitbraken, zochten 18 mensen hun toevlucht in de wachttoren bij de Siloamvijver. De 

toren kon hun gewicht niet dragen en stortte in. Ze waren allemaal dood, al die 18 mannen. Waar-

om heeft God deze mensen zo zwaar gestraft?”  

 

Deze vraag kan eindeloos worden herhaald. In een moskee waren honderden vrome moslims in 

gebed. Een genadeloze extremist schoot er 50 dood. Hoe kan dat zomaar gebeuren? In wat voor 

wereld leven wij? In een tram in Utrecht begon een gestoorde crimineel zomaar te schieten. Drie 

mensen werden van het leven beroofd. Wat is de bedoeling hiervan, hoe moeten we hiermee 

verder? Waarom heeft God dit niet tegengehouden?    

 

Het is bekend dat de Romeinen altijd opzagen tegen de Joodse feestdagen. Dan liep Jeruzalem vol 

mensen, en dan was er een grote kans op rellen. Tijdens feestdagen kwam de landvoogd Pontius 

Pilatus uit zijn paleis in Caesarea naar Jeruzalem, om op alles voorbereid te zijn. Vrijwel zeker 

werden die vermoorde Galileeërs ervan verdacht dat ze in opstand hadden willen komen. Deze 

opstand was in de kiem gesmoord. De Galileeërs waren zonder pardon afgeslacht. In de paniek die 

daarop ontstond, hadden 18 mannen de toren van Siloam beklommen. Waren het gewapende op-

standelingen, of onschuldige pelgrims? Wie of wat ze ook waren, - ze waren bedolven onder de 

instortende toren. 

 

En Jezus hoort de opgewonden vragen: "Was dit een straf van God? Wat hadden die Galileeërs op 

hun geweten, dat ze dit vreselijke lot hebben moeten ondergaan?" Het is duidelijk dat de mensen 

een verklaring zoeken, en dat ze proberen "God" die verklaring te laten zijn. Maar Jezus slaat hun 

die uit handen. "Deze Galileeërs waren niet slechter dan andere mensen. Jullie zien hier meteen 

een straf van God in, maar dat is absoluut niet zo!" 

 

Nog niet zo heel lang geleden geloofden wij niet in het toeval. In de Heidelbergse Catechismus 

staat bij Zondag 10 te lezen dat “…alle dingen ons niet bij toeval maar uit Gods vaderlijke hand 

toekomen.” Zo werd er in protestantse kring gedacht: toeval bestaat niet, alles wat er gebeurt, of 

het nou mooi of vreselijk is, komt uit Gods hand. In onze dagen hebben wij het min of meer 

afgeleerd, dat zoeken van Gods hand in en achter alle dingen. Liever leven wij met vraagtekens 

dan met verklaringen die meer vragen oproepen dan beantwoorden. Ook Jezus komt niet met een 

sluitende verklaring, maar laat de vraagtekens staan. 

 

Er klinken wel opeens dreigende woorden: "Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal 

op dezelfde wijze omkomen!" Wat nu? Is God dan toch die strenge rechter die de mensen straft 

voor hun fouten? Maar dat zègt Jezus hier helemaal niet. Hij laat God erbuiten. Waarschijnlijk 

doelt Hij op die opstand: "Willen jullie zó leven, zó met wapens de vijand te lijf gaan? Als je op 

dat spoor blijft lopen, dan wacht jou hetzelfde lot als die Galileeërs..." Jezus zegt niets meer en 

niets minder dan dat de gewapende strijd zal uitlopen op een bloedbad. Hij bedoelt te zeggen: 

"Deze weg van geweld is een heilloze weg..." Want het loopt soms wel slecht af met een mens, 

maar daarbij hoef je niet meteen "God" als een verklaring te noemen. De mens heeft zijn eigen 

verantwoordelijkheid, en moet de gevolgen van zijn daden onder ogen zien. Wie met het zwaard 

leeft, zal door het zwaard sterven. Wie roekeloos over de weg rijdt, loopt een grote kans op een 

ongeluk. En wie weinig liefde geeft, zou wel eens een eenzaam mens kunnen worden. Haal niet 

meteen God erbij als verklaring. Kijk eerst eens naar de gevolgen van je eigen daden... 



 

Daarna vertelt Jezus hoe Hij dan wèl God ziet: niet als een straffende God, maar als een God met 

veel geduld. Hij vertelt een verhaal over een vijgenboom. Als een vijgenboom geplant was, moest 

men volgens de Thora de eerste drie jaren van de vruchten afblijven. Daarna, dus in het vierde 

jaar, moesten alle vruchten aan God geofferd worden. Pas in het vijfde jaar mocht de planter van 

de boom zelf van de vruchten gaan genieten. In de gelijkenis staat de vijgenboom dus al zes jaar 

onvruchtbaar te wezen. In het vierde jaar kwam de eigenaar vruchten zoeken voor God, in het 

vijfde en in het zesde jaar voor zichzelf. "Al drie jaar kom ik kijken of deze vijgenboom vrucht 

draagt..." Het valt te begrijpen dat deze eigenaar zijn geduld begint te verliezen... 

Zijn tuinman is een eigenwijs mens. Hij zegt: "Heer, laat hem dit jaar nog staan. Ik zal er nog van 

alles aan doen. Als er dàn nog geen vruchten komen, dan... kunt u (!!) hem alsnog omhakken..." 

Hij zegt niet: "Ik zal hem dan wel omhakken." Hij zegt: "U moet dat tegen die tijd dan zelf maar 

doen..." In feite weigert hij de boom neer te halen! 

 

Aangaande de rolverdeling in deze gelijkenis wordt meestal gezegd dat God de eigenaar is, en 

Jezus de tuinman. Dat is zeker mogelijk. Jezus speelt dan de rol van smekende rechtvaardige die 

bezorgd is om het lot van mislukte mensen. Zoals eens Abraham pleitte voor Sodom en Gomorra, 

en zoals Mozes pleitte voor het volk dat rond dat gouden kalf aan het dansen was, zo pleit Jezus 

voor verloren mensen. Ik zie de eigenaar en de tuinman ook als twee kanten van God zèlf.  

De heilige verontwaardiging hoort bij God, maar ook het medelijden en het geduld. De eigenaar 

gaat in op de argumenten van de tuinman, omdat hij er in wezen precies hetzelfde over denkt. God 

is een God die geduldig is, anders zou Hij nooit kunnen samenwerken met deze tuinman...  

En zo wordt een onvruchtbare boom gezien als een levend wezen met kansen en mogelijkheden. 

In de ogen van de tuinman heeft ook deze boom recht van bestaan. Dat geeft aan dit verhaal een 

sfeer, een perspectief van hoop en ontroering. Te veel mensen voelen zich in deze wereld mislukt, 

op een zijspoor gezet, of zijn doodmoe van die onophoudelijke druk om zichzelf te bewijzen. Te 

veel mensen komen niet tot hun recht, of gaan gebukt onder de gedachte: “Wat doet mijn leven 

ertoe?” Zij voelen zich als een onvruchtbare vijgenboom.  

 

Maar de vruchten die deze Eigenaar zoekt, hebben niets met succes of prestatie te maken. Hij 

zoekt vruchten van liefde, vruchten van belangeloze liefde, van vrede en recht. En dan kan ook 

een buitengewoon succesvol mens toch onvruchtbaar blijken te zijn. Wij die zó bezig zijn onszelf 

te bewijzen, wij die zo moeten knokken voor een plaatsje in deze maatschappij, - zijn wij weleens 

los van ons eigenbelang, wèrkelijk gericht op die ander? Waar blijven wij eigenlijk, als niet die 

Tuinman zich garant stelt voor ons lot? Hij blijft geduldig de liefde, de mogelijkheid van liefde in 

ons zien. En Hij reikt ons een levenshouding aan: met eindeloos geduld je plantjes zorg en aan-

dacht geven, en nooit het geloof opgeven dat het nog wat worden kan. Als we zó toch eens met 

elkaar, met onze vrienden of vijanden, met de kerk, met het leven, met onszelf zouden omgaan… 

Juist in deze samenleving vol ongeduld, waarin het praten met elkaar steeds vaker lijkt over te 

gaan in schreeuwen tégen elkaar. 

 

Vandaag is het zondag “Oculi”: het gaat over onze ogen die gericht zijn op God. In een gedicht 

van René van Loenen gaat het over de ogen van God, die kritisch naar ons kijken maar altijd 

“iets” in ons blijven zien. “Visioen” heet het gedicht: 

 

Ik sta hier in zijn ogen nutteloos 

te zijn: ik draag geen vrucht, 



ben blijkbaar ongezond. 

Al drie jaar hoor ik zijn verwijt: 

Wat zonde van mijn goeie grond. 

Hak hem maar om. Dit is geen leven. 

 

Toch is er ook die tegenstem, 

de ander die mijn takken snoeit 

en toegewijd de grond bewerkt 

en die mij nog een kans wil geven. 

Ik voel de dorst van zijn verlangen 

in mijn stam. Ik voel de vrucht 

van zijn geloof als rijpe vijgen 

aan mijn takken hangen. 

 

Hoe kijken wij, wat zien wij als we kijken? 

 


