
Vanzelf draagt de aarde vrucht 

“Gele mosterd (Sinapis alba) behoort, evenals bladrammenas, tot de kruisbloemigen. Onder gunstige 

groeiomstandigheden kan het gewas in korte tijd veel organische stof produceren. Gele mosterd 

vormt dan een lang (1-2 m) en massaal gewas met een beperkte stevigheid. Meestal is een 

voorbewerking nodig (klepelen, maaien) om het gewas goed te kunnen onderploegen. Zijn de 

omstandigheden minder gunstig dan zal de groei tegenvallen. 

Gele mosterd is gevoelig voor verdichtingen in de grond. Sporen van de oogstmachine van het 

cultuurgewas en sporen van het zaaien zijn nadelig. De grond moet voor het zaaien goed 

losgetrokken en verkruimeld worden.”  

Ik citeer hiermee uit de website kennisakker.nl. Daar kun je van alles lezen over de Gele mosterd.  En 

hoewel ik niet alles begreep, sloeg wel de twijfel een beetje toe. Klepelen, maaien, onderploegen, 

bemesten… Dat gaf wel een heel ander beeld dan ‘Vanzelf draagt de aarde vrucht’. We moeten 

aardig wat werk verzetten voor mosterd… De verwachting ‘het gaat vanzelf’ – een verwachting die de 

titel van deze viering misschien oproept – wordt bij het lezen over de mosterdplant niet 

waargemaakt.  

‘Vanzelf draagt de aarde vrucht’. Eén zinsdeel uit de evangelielezing. Een zin die mooi past bij een 

Dankdag voor gewas en arbeid. Maar het is ook een zin die hoort in een context. De context van de 

gelijkenis: waar lijkt dat koninkrijk van God nu op? En dan geeft dat zinnetje –  dat ook op de 

voorkant van ons boekje staat –  ons maar een deel van het totale plaatje.   

Dat gebeurt wel vaker: we pakken uit een grote hoeveelheid informatie een klein stukje. Een stukje 

dat ons aanspreekt, of dat herkenbaar is. En dat stukje informatie gaat dan met onze gedachten aan 

de haal. 

Ik heb daarvan nog een voorbeeld… we hebben allemaal gehoord over de oorlog in Syrië. En over de 

vreselijke toestanden in veel landen in Afrika. En dat veel mensen, vaak met gevaar voor eigen leven, 

die situatie ontvluchten. Nu hoorde ik de afgelopen weken vaak, wanneer het ging over die 

vluchtelingen:  ‘Ja, ja… vluchteling… maar ze hebben wel allemaal een mobiele telefoon…. We zien 

dat daarmee de aandacht verlegd wordt. De onveilige situatie staat niet meer centraal. De focus 

komt te liggen op het mobieltje. En zo’n mobieltje past niet bij ons beeld van vluchteling. Het maakt 

dat we gaan twijfelen: “is deze mens wel een echte vluchteling? En dat heeft dan onmiddellijk 

invloed op onze bereidheid om deze mens liefdevol op te vangen… De focus is verlegd van het hele 

verhaal, naar een stukje ervan. En dat heeft grote invloed.  

‘Vanzelf draagt de aarde vrucht’, moet dus terug in zijn context. Het is maar een bijzin. Een zin die je 

ook makkelijk weg kunt laten. In de gelijkenis, die als eerste gelezen werd, zaait er iemand. En die 

persoon kan na verloop van tijd oogsten. Zaaien, oogsten: dat is nu eenmaal wat we moeten doen als 

we willen eten. Er wordt iets actiefs van ons verwacht. Maar toch… zonder die andere zinnen, zonder 

de zin ‘vanzelf draagt de aarde vrucht’, is de informatie niet compleet… Wat maakt nu dat die zin zo 

belangrijk is? 

Het is juist die zin die ons eraan herinnert dat sommige dingen onverklaarbaar zijn. Dat niet alles 

maakbaar is. Ze brengt in onze gedachten, dat er zaken zijn die we niet zo goed kunnen vastpakken. 

Zaken die, buiten onze invloed om, gewoon gebeuren. In het geval van de mosterd: wij kunnen niet 



zelf zorgen voor de ‘gunstige groeiomstandigheden’: voor de juiste hoeveelheid zon en regen, voor 

de juiste temperatuur, voor de kiemkracht van het zaadje….   …..  …… 

Nu zamelen we vandaag houdbaar voedsel in. Voor de voedselbank. Dat kan ons makkelijk op het 

verkeerde been zetten. Alsof het vandaag alleen om het geven gaat. Ja… wij zaaien zelf, we zorgen 

voor de randvoorwaarden. Dat is geven. Maar we ontvangen ook. En we ontvangen eigenlijk al, nog 

voordat we oogsten. We ontvangen namelijk het gegeven dat iets kan groeien. Daar hoeven wij niets 

voor te doen. En dat gegeven is wel meer dan een randvoorwaarde voor onze oogst. Het is misschien 

wel het fundament ervan.  

Maar dat fundament is niet van ons. Zon, regen, ontkiemen… Wij hebben daar geen regie op. We 

hebben zogezegd geen invloed op ‘omstandigheden’. Op wat er is. Wel kunnen we onze houding 

bepalen ten aanzien van die omstandigheden, van dat fundament. Laten we daar eens bij stilstaan... 

Hoe gaan wij om met dat wat we ontvangen? We hebben in ieder geval drie keuzes…  

Allereerst kunnen we voorbijgaan aan het feit dat we iets ontvangen hebben. Ieder van ons hier 

heeft een dak boven zijn hoofd. We leven in een samenleving waar niemand hoeft te sterven van 

honger of dorst. Waar medische zorg beschikbaar is. Dat is voor ons heel gewoon. Het is misschien 

zelfs zo gewoon, zo vanzelfsprekend, dat we er aan voorbij gaan. Dat we er niet meer bewust bij 

stilstaan. 

Een tweede houding kan zijn: we weigeren wat ons aangeboden wordt. Ook dat gebeurt. Dat kun je 

actief doen. Bijvoorbeeld als je geen idee hebt wat je ermee moet…. Of als het niet aan je 

verwachtingen voldoet: geef het terug… ruil het om… zet het bij de vuilnis… Laat het in ieder geval 

geen deel van je leven meer zijn. Daarmee kun je het leven iets meer naar jouw hand zetten.  

Je kunt een gift of hulp ook weigeren omdat je bang bent. Bang om in een afhankelijke positie te 

komen. Waardoor je je kwetsbaar voelt. Veel mensen hebben moeite met het erkennen van hun 

kwetsbaarheid. En hoeveel mensen zijn er niet trots? Te trots om hulp aan te nemen. Ook al hebben 

ze die hulp echt nodig. Het zit ook van jongs af aan in ons… Zijn wij niet ook die peuter geweest die 

zegt: ‘Ikke zelluf doen’?... 

Is deze houding – het weigeren wat we ontvangen – niet ook onze houding ten aanzien van de 

vluchtelingen? Dat ze komen is een omstandigheid waar wij geen invloed op hebben. Maar ze zijn 

ons daarmee ook gegeven. We kunnen dat willen ontkennen. We kunnen weigeren deze 

omstandigheid te aanvaarden. Maar daarmee ‘oogsten’ we misschien ook niet wat er voor ons 

bedoeld is. Zoals we in onze ‘gouden eeuw’ oogstten. Ons land floreerde toen mede dankzij de 

vluchtelingen. In 1685 kwamen er in Noord Nederland alleen al 50.000. Ook zij brachten andere 

religies, andere gewoonten, andere gebruiken mee. En ook toen zaten er bij die vluchtelingen  vast 

‘gelukszoekers’. 

Dat brengt ons bij onze derde keuzehouding. We kunnen er ook voor kiezen vertrouwen te hebben. 

En bewust dankbaar te zijn. Dankbaar voor alles wat er is. Voor alles wat we al mochten ontvangen. 

Voor alles wat we nog steeds ontvangen. Ook al weten we soms niet precies wat we ermee moeten.  

Wij hebben gezaaid. Die mosterdplant groeit vanzelf. Wij kunnen in die mosterdplant de vogels 

beschutting laten zoeken. We kunnen er gewoon op vertrouwen dat het goed komt. Dat de aarde 

vanzelf vrucht draagt.  


