
EL SEMBRADOR  
Psalm 126:5  en Handelingen 11:23 
 
Enkele gedachten uit de afscheidsdienst van ds. L.W. Smelt 
 
Ik heb wat met Psalm 126 gekrégen. De psalm werd ons op 
een verzilverd bordje aangereikt.  
Een voor ons onbekende psalm kwam via de keuze van 
een Peruaanse boer dichterbij. Ouderling Santiago heette 
hij. Onlangs -in de leeftijd van 101 jaar!- is hij gestorven. 
Maar hij heeft deel aan de oogst, die God bezig is binnen te 
halen. De oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinige. 
Welke jonge zaaier volgt ons op?  God roept wellicht jou 
tijdens mijn afscheidsdienst. Gods werk zal doorgaan. Hij 
Die je roept is getrouw Die het ook doen zal.  Wie Hij roept 
zendt Hij ook. Gidst Hij ook. Gedreven door de Heilige 
Geest houd je het vol om God met vreugde te dienen. Er is 
geen betere Baas dan Hij! 
 
Als tiener uit een boerenfamilie werd in mij het verlangen 
gewekt om zaaier te worden. Onze eerste gemeente lag 
buiten het paradijs in Peru. We mochten een andere rijke taal leren. Vandaar dat later op de 
gevel van onze pastorieën in Nederland het naambord El Sembrador (Spaans voor “de zaaier”) 
meeging.  
Psalm 126:5 staat op het bord gegrift. Ik heb mij opa zien zaaien met zo’n zaaibak om zijn 
schouders. Maar ik heb hem daarbij niet zien huilen. Waarom huilt de boer uit Psalm 126?  
Zaaien is toch een vreugdevol werk. Zaaien doe je met gegronde hoop op zegen. Terwijl de 
boer slaapt ontkiemt het zaad en de halm schiet uit de grond. Verbazingwekkend. Hoe komt de 
psalmist erbij: met tranen zaaien? 
Is hij dan niet blij dat de ballingschap van zijn volk in Babel voorbij is? Dat ze weer in bedevaart 
naar de tempel kunnen gaan? Dat de harp niet meer aan de wilgen hoeft te hangen, zoals 
langs Babylons stromen (Psalm137)? 
 
Er was alle reden tot blijdschap. Het leek wel een droom! Te mooi om waar te zijn, maar toch 
echt waar. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich! Zelfs nota 
bene de heidenvolken hadden het in de gaten dat God grote daden verricht had voor zijn volk 
Israël. Maar dat was toen. 
Toen waren we verblijd. Maar nu lijkt het verleden tijd. De mooie droom is stuk-gespat op de 
keiharde werkelijkheid. De klacht wint het van de kortstondige vreugde. Terug in eigen land ligt 
alles in puin. Jeruzalem met de tempel is een  puinhoop.Het land is verdord. Het zaaigoed en 
pootgoed stond klaar in de schuur, maar vanwege de  honger moesten ze het eigenlijk opeten 
voordat het gezaaid kon worden. Als je toch de moed had om te zaaien, dan deed  je dat met 
tranen in de ogen. Wat zullen we eten de komende tijd? En zal er een nieuwe oogst komen? 
Zal er genoeg regen vallen? Zullen de vijanden de oogst niet verwoesten? 
 
Geen tranen zaaien 
Ik herken vaak iets van dat: toen waren wij verblijd. Je neemt deel aan het Avondmaal. Je 
wordt in de ruimte gezet van Gods genade en vergeving. Je mag echt opnieuw beginnen. Met 
een schone lei. Je kunt de vreugde niet op. Dat was toen. Maar nu? De vreugde over Gods 
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daden in het verleden (v.1-3)  wordt overwoekerd door de klacht in het heden (v.4). Het is om 
te huilen. De hoop op de toekomst (v.5-6) wordt bijna de bodem in geslagen. En toch, en toch 
is het eerste en het laatste woord van de psalm ‘met gejuich’. De vreugde kan niet stuk. Ik mag 
me niet laten verleiden om tranen te gaan zaaien. Mét tranen zaaien mag. Het is immers niet 
‘natuurlijk’ dat het zaad opkomt en vrucht draagt. Maar tranen zijn geen zaadkorrels. Tranen 
zaaien bevordert alleen de groei van dorens en distels. De vloek ten gevolge van de zondeval 
herhaalt zich. Hopeloos. 
 
Met gejuich maaien 
Ook al is de puinhoop van Jeruzalem groot, ook al wordt de opbouw van de gemeente 
bedreigd, ook al grijpt de traagheid ons aan en is de vreugde uit ons hart weggelekt, toch 
worden we geroepen door te gaan met zaaien! Dat betekent: je telkens opnieuw bekeren, 
omkeren. Kijk maar naar de boer die al zaaiend zich telkens op het eind van de akker omkeert. 

Door zijn tranen heen wendt hij zich toe naar zijn God, die de 
toekomst opendoet. Zó zeker als Hij ingreep in het verleden, zó zeker 
zal Hij voor de oogst zorgen. Psalm 126 is een bedevaartslied. Een 
weer-keerlied, een om-keerlied. De vreugde zal niet definitief 
stukbreken op de keiharde werkelijkheid. Aan de vreugde geeft God 
het laatste woord. Hoe dat kan? Kort door de bocht, omdat er staat: 
Voorzeker zal Hij met gejuich wederkomen.  
 
Het laatste en grootste christelijke feest is op komst: Jezus komt 
terug. Jezus, die de Zaaier en tegelijk het Zaad is. Hij werd als een 
Zaad de grond in geboord, maar zó droeg Hij juist veel vrucht 

(Johannes 12;24). Hij is de enige Zaaier die gegarandeerd ook de Maaier is en die met gejuich 
oogst. Wij, zaaiers met tranen, oogsten soms, even  (het blijft stukwerk!) met gejuich, dankzij 
Hem, die kwam en komt. Maar ook als we geen oogst zien, gaan we door met het zaaien van 
het goede zaad. Op hoop van zegen. Want aan God is de toekomst. Zo zeker het Pinksteren, 
oogstfeest, is geweest!  Toch moet ik niet te grote sprongen maken van tranen naar vreugde. 
A. Roland Holst dicht: 

Ik zal de halmen niet meer zien 
noch binden ooit de volle schoven, 
maar doe mij in de oogst geloven  
waarvoor ik dien.     
  

In de oogst gelóven betekent niet dat we de oogst reeds zien. Soms even zie je er een glimp van. 
Veelbelovende eerstelingen. Een groeiend aantal omkeer-lingen. Maar daar kan ook zo weer de 
klad inkomen. We komen opnieuw in een crisistijd terecht. Is er uit-redding? Hoe vaak heeft het 
volk van God, Israël, al niet geleden onder discriminatie en dreigende uitroeiing? En hoe komt de 
christelijke kerk uit de crisistijd tevoorschijn? Gehavend? Wie verwacht de glorierijke kerk terug 
met zijn volle intrede- en afscheidsdiensten? 
 
Met volharding bij de Heere blijven 
In deze ‘time of testing’ komt het voor de zaaiers aan op volharding. Volhouden is moeilijker dan 
beginnen.  Soms hebben we wel heel erg de omstandigheden tegen of ons slappe karakter of 
zelfs onze onwil om de Heere te zoeken. Gelukkig zijn er de Barnabas figuren in onze buurt. 
Barnabas was de bijnaam voor Jozef de Leviet uit Cyprus. Barnabas betekent ‘zoon van de 
vertroosting, vermaning, bemoediging’. Hij werd als brugpersoon door de moedergemeente 
Jeruzalem uitgezonden naar de dochtergemeente in Antiochïe, hoofdstad van de provincie Syrië. 
Hij zag de genade van God daar aan het werk.In hem droeg het zaad van het Evangelie vrucht. 



Volharding en blijdschap zijn vruchten van de Heilige Geest. Geen selfmade producten van ons. 
De Gereformeerde Bond koos niet toevallig het belangrijke sleutelwoord ‘volharding’ als 
jaarthema. En denkt dan bijvoorbeeld aan Barnabas, die alle gelovigen in Antiochië aanspoorde 
om ‘met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven’ (Handelingen 11:23). Ook in onze tijd en 
in onze gemeenten zijn geroepen zaaiers nodig die het onder de druk van apatheïsme, egoïsme, 
onrecht, milieuvervuiling en sfeerverpesting uithouden. Die er diep van overtuigd zijn dat de 
vreugde om het komende Koninkrijk niet stuk kan. Die de lichtflitsen ervan zien en duiden. Die er 
op blijven vertrouwen dat de Heere niet laat varen, niet loslaat, wat Zijn hand begon.Het goede 
werk dat Hij in onze harten en gemeenten begon zal Hij vol-tooien. Zo kunnen oud-gedienden 
met een beperking hun werk loslaten en zo kunnen nieuw geroepenen aantreden. Wie volgt?  
 
 
Wie moeizaam hier met tranen zaait, 
Zal juichen als hij eenmaalmaait. 
Dan telt hij smart en moeite niet, 
Zijn klacht wordt tot een jubellied. 
Wel gaat hij wenend langs de akker, 
Maar God roept het gezaaide wakker. 
Dan keert de maaier blij naar huis, 
Hij brengt zijn gouden schoven thuis.  
H.Hasper 
 
 
Wie met een volle buidel zaad 
verdrietig naar de akker gaat 
en daar vooral zijn tranen zaait, 
zal zeker zingen als hij maait. 
U loont ons slaven en ons sloven 
met rijk gevulde korenschoven. 
De droefheid is verleden tijd: 
we komen thuis vol vrolijkheid. 
Jan Pieter Kuyper 
 
 
 


