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Gemeente van de Heer, 
 

We horen deze zomer verhalen over groei uit het evangelie, maar bepaald geen 

succesverhalen over economische groei en gunstige jaarcijfers… Het zijn niet meteen onze 

ideeën over onze maakbare wereld en maakbare samenleving, die hier aan de orde komen. 

De dingen hebben hun geheim, er zijn dingen, processen waar je eigenlijk geen invloed op 

hebt. Zo is het ook met de kerk, het leven van de gemeente, de komst, de groei van het 

koninkrijk van God in de wereld. De geest gaat zijn ongekende gang in dat proces tussen 

zaaien en oogsten…  

We gebruiken in onze taal ook vaak beelden. Iemand zit te eten als een wolf, iemand 

kan praten als Brugman, mijn kleindochter Marijn groeit als kool… Wanneer Jezus aan zijn 

leerlingen dingen duidelijk wil maken, spreekt hij graag in zulke beelden, een schat in de 

akker, een kostbare parel. Verhalen in de herkenbare taal van alledag, maar tegelijkertijd 

soms ook een beetje sprookjesachtig. Jezus vertelde graag zulke verhaaltjes. Alleen, het zijn  

geen verhaaltjes voor het slapen gaan. Het is de bedoeling dat je er juist waakzaam van 

wordt… Ze zijn het waarmerk van Jezus’ boodschap. In hetzelfde hoofdstuk zegt de 

evangelist Mattheus: Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen; hij sprak niet zonder 

gelijkenissen … Uitsluitend zegt de nieuwe vertaling zelfs, maar dat lijkt me iets overdreven. 

Je zou kunnen denken dat  prediking van Jezus in het evangelie alleen maar uit zulke korte 

verhalen zou bestaan. Dat is natuurlijk niet waar. Als een bekwame rabbi vertelde hij niets 

zonder verhaaltjes te gebruiken, anekdotes, grapjes, gelijkenissen…  Hij heeft veel meer 

gezegd, maar het meeste ervan is niet blijven hangen… Wat wel bleef hangen, waren de 

voorbeelden, die hij gebruikte… Die hebben de luisteraars vaak goed onthouden en die 

vinden we dan ook in de evangeliën terug…  

De verschillende mensen achter de evangeliën hebben de verhalen op verschillende 

manieren onthouden en ook weer aan elkaar doorverteld… Ze hebben ze zelf ook weer 

gebruikt in hun verkondiging in de oudste gemeente… Ze hebben er soms ook hun eigen 

commentaar aan toegevoegd om de verhaaltjes toepasselijk te maken in hun eigen situatie. 

Dat merk je heel duidelijk al in het evangelie zelf. Gelijkenissen hebben als het goed is geen 

uitleg nodig en toch ontkomen we er niet aan, ook vandaag krijgen we de uitleg bijgeleverd, 

alsof de evangelist bang is dat we Jezus’ woorden zouden misverstaan. Zijn we inderdaad 

wel goede verstaanders, hebben we het wel begrepen? Gelijkenissen staan immers in dienst 
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van de verkondiging van het koninkrijk van God. Gelijkenissen zetten als het ware de puntjes 

op de i van onze geloofsopvoeding door Jezus… M. heeft er zeven verzameld in dit 

hoofdstuk, alle zeven gaan ze over het koninkrijk. Het is met het koninkrijk als… 

De ene keer is het een boer, die naar zijn land ging om te zaaien … de volgende een 

boer de te kampen heeft met onkruid: waar komt dat onkruid vandaan?  Het is een vraag zo 

oud als de wereld: Unde malum, waar komt het kwaad vandaan?  Ook daarover verteld 

Jezus dit verhaal van de boer. Net zoals de profeten voor hem wil hij daarmee zijn 

verkondiging van het koninkrijk kracht bij zetten. Hij liet zich daarbij ook inspireren door de 

profeten voor hem, de traditie, de wereld van het Oude Testament. Daarin kan over Israel 

gesproken worden als een wijngaard, en is de akker de wereld, zoals de uitleg ons zegt  … 

Jezus heeft het dus niet van een vreemde als hij op zijn manier vertelt dat God op een 

boer lijkt die zijn grond bewerkt, die ploegt en zaait. Gelijkenissen zijn alledaagse verhaaltjes, 

een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Maar zijn wij vandaag wel zulke 

goede verstaanders? Als we al iets van het boerenbedrijf weten, dan zijn we gewend aan 

geploegde akkers, die vervolgens ingezaaid en geëgd worden… In Palestina ging dat anders. 

De boer zaaide eerst en ploegde pas daarna alles onder, het weggetje over het stoppelveld, 

de stenen op de akker, het onkruid, de stoppels en de distels van het jaar daarvoor. Het is 

niet gezegd dat ‘het wegje in het koren’ zulke slechte grond is, het is afwachten hoe de 

stenige grond het groeiproces van de korrels hindert… Natuurlijk, de vogels zijn er als de 

kippen bij om hun graantje mee te pikken en er valt niet aan te ontkomen dat zaad soms niet 

of onvoldoende opkomt, waar de grond te stenig is, of waar onkruid en distels samen 

groeien.  En soms lijkt het wel of het onkruid de overhand krijgt, je krijgt bijna het gevoel of 

er kwade machten aan het werk zijn, die jouw werk willen bederven. De knechten denken 

dat er wat mis is met het zaaigoed. Wij denken beter te weten, want er is stiekem iemand 

gekomen, die voordat het land werd geploegd onkruid heeft gezaaid. De knechten zuchten: 

het is of de duivel ermee speelt… Bestaan er duivels en monsters. Of bestaan er alleen maar 

mensen, die soms monsterlijke, duivelse dingen doen? Nou zeker dat laatste, dat hebben we 

weer in alle afgrijselijkheid ontdekt met de aanslag op MH 17, onschuldige mensen 

geslachtofferd in de burgeroorlog die woedt in het Oosten van Oekraine. 

Deze verhalen hebben niet de bedoeling ons te vertellen hoe de wereld in elkaar 

steekt. Om dat te weten heb je geen gelijkenis nodig, daarover verteld de dagelijkse 

werkelijkheid genoeg.  Jezus heeft het over de akker die ‘wereld’ heet. En er is maar één 
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wereld of geen wereld… Zoals burgemeester Eberhard van der Laan, deze week bovenaan de 

rouwadvertentie van A’dam een uitspraak van Thibaut citeerde: er is maar een land de 

wereld, er is maar een volk: de mensheid, er is maar een wet: die van de liefde…  Waar het 

omgaat is dat God risico’s durft nemen en ons vraagt hetzelfde te doen als wij anderen 

proberen met het evangelie te bereiken… We horen over de beginsituatie en over het 

eindresultaat. Over wat daartussen gebeurt, het geheim van de groei, de vruchtbaarheid, 

het rijpen van de dingen horen we niets. Als gelovige zit je altijd in die beginsituatie. Je weet 

dan nooit precies te voren met welke omstandigheden je te maken krijgt. Je mag alleen 

maar hopen dat het beter uitpakt dan je durft dromen… Als je bedenkt dat de boer in 

Palestina al heel tevreden was met een twintigvoudige opbrengst van zijn zaaigoed dan is 

dertig, zestig of zelfs het ongelofelijke honderdvoudige resultaat een grote, bijna 

fabelachtige verrassing. Maar het is niet onmogelijk…  

Het koninkrijk van God is net zoals onze eigen samenleving minder maakbaar dan we 

denken. En toch, als je goed naar de verhalen van Jezus luistert, wil hij dat we voorbereid 

zijn, waakzaam om problemen het hoofd te bieden en gewoon ons vrijwilligerswerk doen. 

Hij vraagt ons om de wijsheid van de boer, gezond verstand… Wilt u dat we gaan wieden? 

Wij hebben daarvoor misschien de goede machines, maar de Palestijnse boer wist dat je 

daar voorzichtig mee moest zijn. Hij gaat dus rustig naar bed, slaapt en staat weer op tot het 

moment daar is dat hij echt het verschil kan zien tussen goed en kwaad. Dan loopt het 

intussen al tegen oogsttijd. Afwachten dus, niet te snel de zeis of de bijl erin, niet te snel het 

kaf willen scheiden van het koren, dat heeft al zoveel kwaad gedaan in de geschiedenis. 

Ik heb niet veel aandacht besteed aan de uitleg van deze gelijkenissen afzonderlijk. Ik 

wilde ze alle zeven inclusief de drie vandaag nog eens in hetzelfde toekomst perspectief 

zetten, ook de latere uitleg van het evangelie van Matteüs zelf.  Die uitleg biedt ons even 

een blik in de toekomst van Christus, de Mensenzoon, die zijn engelen erop uitstuurt. Ook in 

de gelijkenis van het sleepnet vandaag. Zo zal het gaan bij de voltooiing der wereld, de 

engelen zullen erop uittrekken… Wat kunnen we met dat perspectief vandaag? Jullie zouden 

terecht de vraag kunnen stellen, die zoveel mensen hebben gesteld: Waar waren de engelen 

op de vlucht van MH17? Het is begrijpelijk als we in onze kwaadheid en machteloosheid zo’n 

vraag stellen. Rationeel heeft geen zin zo’n vraag te stellen, ook in het evangelie niet: want,  

de Heer wijst niet alleen naar boven, maar vooral ook naar beneden: het onkruid zijn de 

kinderen van het kwaad en de vijand die het zaait is de duivel. Kijk dus niet meteen 
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beschuldigend naar boven…  Wat Jezus en wat ook de gemeente van het begin ons 

niettemin wil zeggen is dat we erop mogen vertrouwen dat God het er niet bij laat zitten. De 

daders komen er niet mee weg. De komst van het koninkrijk dat God vraagt niet alleen om 

gerechtigheid, het belooft ook gerechtigheid. Het kan niet anders of hij stuurt ooit zijn 

engelen wel om hen die anderen ten val hebben gebracht en wetten hebben verkracht ter 

verantwoording te roepen.  

Wat heb je over voor dit geloof, je vertrouwen in de God van Jezus en de komst van 

zijn koninkrijk. Daarover gaan de laatste drie van de zeven gelijkenissen in dit hoofdstuk. 

Onzeker geloof kenmerkt zich niet alleen door grote vragen, dingen die te groot zijn om te 

bevatten, maar ook door grote offers. We zijn geneigd ontzettend veel te beloven en te 

geven als we in de problemen zitten. Ook in ons verdriet blijven we vaak koopman, 

calculerende burgers, we willen zelfs onderhandelen met God. Dat betekent vaak ook, dat je 

iets willen geven om er iets voor terug te krijgen. Het do ut des principe: ik geef op dat gij mij 

geeft, is van alle tijden in geloof en godsdienst, ook de onze. Er is gelijkenis met een schat in 

de akker voor nodig om je duidelijk te maken dat het juist anders is. Niet jij ontdekt die schat 

of die parel, ze heeft jou tenslotte jou gevonden, wil Jezus zeggen. Daarom laat je die schat 

of parel, dat intense gevoel, die grote alles overheersende ontdekking je niet meer los, je 

hebt er alles voor over…  

Jullie zullen mij vanmorgen niet meer horen speculeren over wat of wie de schat, de 

parel zijn en wat je ermee kunt doen… Het gaat echt niet over de grote klapper van de 

postcodeloterij. Mag ik tot slot nog even uw geheugen opfrissen? Mattheus 13 is eigenlijk 

een verzameling van zeven gelijkenissen de twee van de zaaier en het onkruid in de akker, 

de twee van het mosterdzaadje en zuurdesem, de twee van schat en parel en tenslotte die 

laatste, de zevende van het sleepnet. De laatste focust de blik weer even op het einde, de 

oogst, of hier eigenlijk de vangst en de sortering van de vis…  De laatste gelijkenis helpt ons 

al vooruit denken naar het verhaal van de grote scheiding, verderop in Matteus: de komst 

van de Mensenzoon en de scheiding van de schapen en de bokken met die klemmende 

vraag: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, als vreemdeling 

gezien en gehuisvest, naakt en u gekleed…? Het gaat hier inderdaad over de laatste dingen. 

Wij zijn het echter niet die de vis sorteren, net zo min als wij geroepen zijn om het onkruid er 

voortijdig uit te wieden met alle gevolgen van dien… Wij staan net zoals de boer nog altijd 

aan het begin, voor de keuzes die wij moeten maken als we het koninkrijk ontdekken in onze 
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achtertuin, als God ons pad kruist in de minste der mensen, armen met het evangelie 

bereiken, vissers van mensen zijn … 

En ja, de schat in de akker vindt ons… Of eigenlijk we zijn het zelf, we ontdekken 

onszelf en onze mogelijkheden. Alleen al die wetenschap, dat geloof, die ontdekking kan ons  

bevrijden van onnodig kwellende vragen, wat ons te doen staat. De schat, de parel, het 

sleepnet dat is het koninkrijk en dat koninkrijk zijn wij. ‘Wir sind die Kirche’, wij zijn de kerk 

liet Hans Küng de paus van Rome weten. Dit gaat niet over een koninkrijk buiten ons om, het 

gaat ook steeds weer over ons tot aan het einde der dagen, oude verhalen en toch altijd 

nieuw. Vernieuwen dat is ons werk. Niet alleen schriftgeleerde willen zijn om andere 

voorschrijven wat ze geloven moeten. Jezus zag in zijn tijd om zich heen teveel zeloten en 

farizeeërs om zich heen, die stad en land afliepen om mensen te winnen voor hun eigen 

gelijk, politieke ideeën waarin het meestal ging om “wij” tegen “zij’. Als leerling van Jezus en 

zijn koninkrijk mogen we op rentmeesters, huismeesters lijken die heel creatief uit hun 

voorraad oude en nieuwe dingen tevoorschijn brengen, creatief het oude met het nieuwe 

verbinden totdat hij komt…  Wij mogen deel zijn van een creatieve geloofsbeweging die nog 

altijd gehoor kan geven aan Gods opdracht de wereld te behouden en klaar te maken voor 

de toekomst. Een beweging die ook best wat voorstelt. Onderzoek heeft uitgewezen dat 

vrijwilligers in de kerken van Nederland een bijdrage aan de samenleving geven die je kunt 

becijferen op 3 miljard euro op jaarbasis. We delen dus best wat met elkaar. Ons geloof in de 

Heer, de toekomst, de mens is en blijft onze grote kracht, zelfs als er een moment komt, dat 

je als zaaier niets meer kunt doen en je de akker overlaten aan zijn eigen groeikracht, aan de 

zegen van God.  Wij zijn en blijven zijn schat in de akker … amen 


