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Op. Woord.  

Welkom broeders en zusters in deze Eucharistieviering op de 16-e zondag door het jaar. Geduld is 
een biezondere eigenschap. We geloven dat God het heeft op een ‘mateloze wijze ‘die alle begrip te 
boven gaat. ( op. Gebed ) Maar hoe zit het dan als het kwaad spelbreker wordt; wanneer de macht 
van de boze roet in het eten gooit; onkruid zaait ? Zelfs dan blijft Gods’geduld en Zijn goedheid want 
die reikt veel verder dan wat wij kunnen bevroeden ( 1-e lez. ). Alleen de Heer doorgrondt ons en het 
geheel als het aankomt op de oogst. Dat mag ons troosten en inspireren. Bij Hem is het rechtvaardig 
oordeel want Hij alleen weet het kaf van het koren te scheiden. Blijven we onderhand zelf wel 
wieden en werken aan en ten behoeve van de opbrengst van het tuintje van het landschap van onze 
ziel. Die is alles waard ! Bereiden we ons daar nu in deze Mis op voor. 

Broeders en zusters, 

In zekere zin zou het voor de predikant vandaag een eenvoudig verwijzen kunnen zijn naar de tekst 
en uitleg die Jezus zelf geeft in het evangelie. Het is  de interpretatie en  verklaring door Hemzelf. 
Wat wil je nog meer; wat zou je er nog meer aan kunnen toevoegen ? Lees het goed dan begrijp je 
wat Hij bedoelt. 

Ook vorige week gaf Jezus zelf al de preek en de thematiek gaat eveneens over hetzelfde: het zaad 
dat al dan niet vrucht draagt. Maar zo eenduidig is het niet. Er is trouwens sprake van drie parabels 
waarvan de Heer er een helemaal uitlegt. Want het mosterdzaadje en de gist stellen het kader 
waarin, waar binnen deze hoofdparabel zich afspeelt. Het heeft de aandacht van de leerlingen 
getrokken. Ze vragen de Heer om uitleg. Jezus spreekt in gelijkenissen. Parabel- taal. Waar doelen ze 
op ? 

Het is opvallend hoe vaak Jezus het beeld van het zaad gebruikt. Hij heeft niet alleen goed 
geobserveerd hoe zaaiers te werk gaan maar ook wordt het door de rijke toepassing een symbool 
waar Jezus zelf en heel zijn leven voor staat. Zelfs zijn levenslot en dat van de leerlingen en heel de 
Kerk ligt er al in opgesloten. Jezus’gelijkenissen spreken over het rijk Gods, Rijk der hemelen bij 
Matteus. Het zijn geen sprookjes maar verborgen zegwijzen hoe God handelt en binnentreedt in ons 
en onze wereld. Ze betrekken onszelf en heel ons mens- zijn in de Boodschap die Hij ons meegeeft, 
meedeelt: God wil het centrum van ons hart, ons leven zijn/ worden. Dat kan heel onopvallend, klein 
beginnen ( mosterdzaadje ! ) maar geweldig uitgroeien als een boom en in zijn geheel- totaal als gist 
rijzen en uitwerken. 

Maar dan – bij de kernparabel – hoe zit het met dat onkruid ? Klopt dat wel; is het niet vreemd als 
het ware erbij gehaald ? Iets waar we niets mee kunnen ? Wel het bestaat. Het is een werkelijkheid 
dat er op de akker ook onkruid opschiet. God laat het blijkbaar toe en pas aan het einde, helemaal bij 
de oogst wordt het bij het maaien gescheiden van het goede koren. Waarom vragen we ons dan af. 
Waarom gaat de Heer zo  te werk ? Vanwege Zijn ongelofelijk geduldig en zorgvuldig oog waarmee 
Hij ziet hoe het een met het ander verstrengeld is. Het is nog niet de tijd, het is nog niet zo duidelijk 
om nu al het goede graan van het onkruid te scheiden. Wat een takt; wat een geduld.. 

Er is een ‘tussentijd ‘van geduld, barmhartigheid waar verandering, verbetering, bekering mogelijk en 
nodig is. Tot het moment van de oogst. De engelen ‘maaiers ‘krijgen dan specifieke instructies. Ook, 
juist dan gaan ze zeer zorgvuldig te werk. 

Om het niet nog ingewikkelder maar reeler te maken: er is dus een duidelijke tegenstander, 
tegenstrever die onrust, onkruid zaait. De concurrent die niets ontziend er alle baat bij heeft 



vernietiging te brengen. Het is het ‘mysterium iniquitatis ‘geheim van het kwade, de kwade die aktief 
rondgaat. Het is een tegenstander waarmee Jezus vaak te kampen heeft. Die zeker niet onderschat 
moet worden. Hij is uiterst geraffineerd en wordt ook pas aan het einde ontrafelt. 

Waar blijft nu de Blijde Boodschap ? Die heeft er alles mee te maken dat Gods ‘goedheid en geduld 
ons nu allemaal aangaat en echt betreft. Het gaat er om dat je zelfs moet’  gaan leren houden van 
het onkruid ‘( P. van Vliet ). Niet omdat het onkruid is maar omdat het in het hart van elk mens als in 
een akker voorkomt. En het is Godzijdank aan de hemelse Tuinman om daar orde in aan te brengen. 
Het is misschien ontnuchterend maar ook troostend: wij allemaal hebben met meer of minder 
onkruid in onszelf te maken. 

Toch bemoeien we ons overal graag mee. Liefst met ‘de ‘anderen. We weten het zo goed: zo moet 
andermans tuintje eruit zien. Zo de precieze kleine kerk, de maatschappij, de wereld, ons klooster… 
Niet wij moeten oogsten maar dat doet Hij. Aan Hem dus ook het oordeel. Geven we Hem de kans, 
de tijd ? Hij geeft ons de tijd om te schoffelen maar het eindresultaat aan Hem over te laten. Is Hij 
het niet die ons uiteindelijk doet groeien en ook leert het snoeimes te hanteren ? 

Maar dat is ook omdat Hij de opbrengst al kent; voor zich ziet. Hij ziet daarnaar uit. Wij hoeven daar 
niet bang voor te zijn. Alleen maar niet eigenwijs. Want Gods’ geduld omvat zijn mildheid en 
rechtvaardigheid. Laat Hem begaan. Voortaan. Amen. 


