
OP WEG 
 
Geitje, 

mek..., mek..., mek 
 
Een refreintje van een kleuterliedje is het: 

Geitje mek, mek, mek, 
geitje mek, mek, mek, 
jij hoort op de boerderij. 

 
Het kwam in me op bij het lezen van een interview met een voormalige schaapherder. Z’n 
leven lang was hij schaapherder geweest. En nu sinds kort geitenfokker. “Geiten doen in 
verzorging en omgangsvormen veel aan schapen denken,” zegt hij. Maar er zijn ook 
verschillen. “Een van de verschillen zit ’m in het gedrag. Schapen zijn rustig. Die hoor je niet 
zo gauw. Als een schaap bij voorbeeld pijn heeft, laat hij dat niet weten. In de Bijbel kom je 
dat ook tegen: ‘Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet 
open.’ Zo staat dat in Jesaja 53. Dat klopt met de werkelijkheid, zei die herder. Zo zijn 
schapen echt. 
Geiten zijn heel anders! Die laten zich meteen horen, als er iets niet naar hun zin is. Geiten 
hebben al heel gauw iets te mekkeren.” 
 
Mekkerende geiten 
Ik dacht daar wat over door: dat verschil tussen mekkerende geiten en rustige schapen. In de 
Bijbel komen ze allebei voor. Maar schapen meer dan geiten. 
De Here noemt ons zelfs schapen. En er kwam een ondeugende gedachte bij me op: lijken wij 
soms niet meer op die mekkerende geiten dan op geduldige schapen? Wat hebben we 
gemakkelijk overal commentaar op! De een vindt dit en de ander dat. We hebben zo allemaal 
onze mening over van alles en nog wat. Soms lijnrecht tegenover elkaar! Juist ook in de 
kerkelijke gemeente. 
 
Vreugde 
Deze maand een themanummer over vreugde. Vreugde in het christelijke leven. Waarom 
hebben we voor dit onderwerp gekozen? Hierom: soms lijkt het wel alsof die vreugde er niet 
meer is. Bij de één gaan de zorgen overheersen. Bij de ander de ontevredenheid. We zien 
alleen nog de moeiten. Maar de vreugden? Zien we die eigenlijk nog wel? Of zijn we alleen 
ontevreden? Alleen maar vol zorgen? Dat wil de Here niet. Blijdschap moet de toon zetten in 
de omgang met Hem. 
 
Zijn we nog blij als de Here ons wil ontmoeten? Vreugdevolle mensen? 
De Here ziet ons graag blij. Blij in en om de kerk. Met vreugde aan het werk in de gemeente. 
Mag je dan geen zorgen hebben? Zorgen om de veranderingen? 
Mag je dan geen vragen hebben? Vragen omdat je bang bent dat we de aansluiting gaan 
missen? De aansluiting bij de eigen tijd? Moeten we dan maar zorgeloos alles ‘laten komen 
zoals het komt’ of juist ‘laten gaan zoals het altijd al ging’? Nee, dat is niet de bedoeling. 
Natuurlijk vraagt de Here van ons dat wij ons ernstig en serieus bezig houden met de vraag 
hoe we Hem zullen dienen. 
 
Prediker 
Maar we moeten niet de zorgen en vragen laten overheersen!! Roep niet te gauw ach en wee. 
Luister eens naar de wijsheid van de Prediker. Hij leert ons: rustig aan nou maar. Wij kunnen 
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niet verder kijken dan vandaag. Je hebt nog geen zicht op de afloop. Juich niet te gauw over 
iets nieuws. Roep ook niet te snel: vroeger was het beter. Wees niet te snel geërgerd, want 
ergernis woont in het hart van de dwazen. En als er ergernis in je hart woont, dan houd je die 
in stand. Steeds weer geef je er voedsel aan: zie je wel, weer...! Of: zie je wel, nog niet...! 
Wees geduldig, zegt Prediker. Beter een geduldige dan een hoogmoedige. Wij kunnen de 
dingen niet overzien. Het einde van een zaak is beter dan haar begin. Gaat het iets goeds 
brengen of juist niet? Dat weten we niet. 
 
Wat is wijsheid 
Hoe gaat een wijze met de tijden om? Die staat er heel anders in. De wijze ziet ook wel eens 
wat. Hij heeft ook zijn moeiten. Maar hij kijkt omhoog. Hij heeft ontzag voor God. Heb oog 
voor het werk dat Hij aan het doen is. Lees maar eens Prediker 7. Aanschouw het werk van 
God. Wie kan recht maken wat Hij gebogen heeft? Hij wil ons gebruiken. Maar niet als 
krampachtige mensen die denken dat zij alles moeten bewerken. Niet onze vernieuwende 
plannen. Niet onze waarschuwende woorden! Rustig aan maar. Heb oog voor wat Hij aan het 
doen is. Heb goede moed in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag: ook deze heeft 
God gemaakt. Goede tijden..., slechte tijden..., ze komen van de Here. De wijze heeft geleerd 
dat te accepteren. Leven met het onvolkomene. Leven van genade. Kijk omhoog: ook nu is 
het de tijd van Gods welbehagen. Tijden van rust en tijden van spanning wisselen elkaar af. 
Hij werkt. Hij stuurt. Het loopt niet uit de hand. Echt niet. Wees maar heel bescheiden. Niet 
wij doen grootse dingen voor Hem. Nee, die grootse dingen doet Hij zelf. Ons aandeel is maar 
gering. 
Dat geeft rust. Ontspanning. Want de komende tijden zullen beter zijn dan deze! Laat het nou 
maar aan God over. Het gaat de goede kant op immers? Dat kun je nu al zien! Krijg oog voor 
wat Hij doet in zijn genade: 
 

Dan zullen wij, de schapen van Uw weide, 
in eeuwigheid Uw roem, Uw eer verbreiden. 

Geslachten lang klinkt dan het lied naar boven 
van hen die blij Uw naam en grootheid loven. 
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