
 

 

Wortelen 
 
Ja we hebben heel veel worteltjes in onze tuin, grote kleine zo heerlijk en vrolijk-makend. 
Weer allerlei recepten en toepassingen en ik moet vaak aan het mopje denken over 
worteltjes en de gezondheid van je ogen: “Heb je dan wel eens een konijn met een bril 
gezien?”  
Maar bij wortelen denk ik aan nog meer zaken, aan de plek waar je woont. De plaats waar 
je vandaan komt waar je met dichte ogen weet: ‘Hier hoor ik!’ Sommigen van ons hebben 
stevige wortels hier. In Limburg geboren en getogen. Anderen wortelen elders in het land 
of misschien zelfs verder weg. Wortels zijn belangrijk, anders ben je losgeslagen en weet 
je niet waar je hoort.  
Hieronder een gedicht geschreven door een dichter die van ver komt en nu in Antwerpen 
woont. Hij schreef dit gedicht dat opgenomen is in een soort rooster op de grond op een 
plein in Antwerpen. 

 
Hadis Shakiri heeft blijkbaar soorten wortels, oude 
wortels, het land waar hij geboren is, en nu woont 
hij in Antwerpen daar heeft hij nieuwe wortels. Als 
je hem neemt zoals hij is, koester je ook zijn oude 
wortels.  
Ik denk aan de uitdrukking: “Een oude boom moet 
je niet verplanten.” Het is van een grote wijsheid en 
het mooiste is, oud worden op de plek die je zo 
liefhebt waar je mee verbonden bent op leven en 
dood. Hoe treurig kan het zijn als je 
noodgedwongen moet verkassen. Omdat het niet 
anders kan. Velen van u ervaren dat losgeslagen 
gevoel maar er zijn ook mensen die als oude boom 
toch weer ergens wortelen. Die net als Shakiri nog 
nieuwe wortels kunnen laten groeien.  
 
De bijbel is duidelijk over wortels en wortelen. Het 
boek Job heeft heel wat uitspraken over goed en 
niet goed wortelen. En dan heb je nog Psalm 1, de 
goede mens die stevig staat als een boom aan het 
water. Jezus heeft ook wat gelijkenissen over 
wortelen, hier is er een.  
 

Matteus 13 
  [1] Nog diezelfde dag ging Jezus naar het meer. Daar ging hij zitten.  [2] Er kwam een 
grote groep mensen om hem heen staan. Daarom stapte hij in een boot die daar lag. Hij 
zat in de boot, en alle mensen stonden langs de kant.  [3] Jezus vertelde de mensen veel, 
en hij gebruikte steeds voorbeelden. 

    Hij zei: ‘Een boer gaat naar zijn land om te zaaien.  [4] Hij strooit het zaad op het land, 

en een deel van het zaad valt op de weg. Dat wordt door de vogels opgegeten. 
     [5-6] Een ander deel van het zaad valt op harde grond vol stenen. Daar ligt maar een 
dun laagje aarde. Dat zaad komt wel snel op. Maar door die stenen kunnen er geen 
wortels in de grond groeien. Door de felle zon gaat het koren dood. 
     [7] Weer een ander deel van het zaad valt tussen het onkruid. Door het onkruid kan dat 
zaad niet groeien. Het krijgt geen ruimte en gaat dood. 
     [8] Maar een ander deel van het zaad valt in goede grond. Dat zaad levert goed koren 
op, met wel honderd of zestig of dertig graankorrels.   



 

 

 
 
Het is een gelijkenis die verderop uitgelegd wordt door Jezus, leest u het maar na. Je kunt 
dus ook in geestelijke zin goed wortelen. Standvastig zijn, niet van je stuk te krijgen.  
Die vrolijke oranje peentjes uit onze tuin kunnen, rauw of gekookt, aanzetten tot allerlei 
gedachten. Wortelen is mooi maar het is beter ook weer niet te vast te zitten. 
 
Er zijn twee dingen die ouders hun kinderen moeten meegeven, wortels en vleugels.   
(Goethe)  
 
Een mens te zijn op aarde, 
is eens voorgoed geboren zijn, 
is levenslang geboortepijn. 
Een mens te zijn op aarde 
is leven van de wind. 
 
De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 
 
De vossen hebben holen 
de mensen weten heg noch steg 
zijn altijd naar hun huis op weg. 
De vossen hebben holen – 
maar wie is onze weg? 
 
tekst: Huub Oosterhuis     
 
 
Ds. Agnes Hana 
 
      


