Bezinning 106: Het mosterdzaadje 1
11° zondag B-jaar: Marcus 4:26-34

Het Woord
En Hij zei: ‘Het is met het Koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij
slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe.
De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar en dan het rijpe graan in de aar.
Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’
En Hij zei: ‘Waarmee kunnen we het Koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen
we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde
wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle
planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
Met zulke en andere gelijkenissen maakte Hij hun het goede nieuws bekend, voorzover ze het
konden begrijpen; Hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer Hij alleen was met zijn
leerlingen, verklaarde Hij hun alles.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus gaat in tegen elk activisme als het over het Rijk van God gaat. De mens zaait en oogst, maar
tussenin slaapt hij zowel overdag als ’s nachts. Het Rijk van God is krachtig zaad dat vanzelf groeit. En
wel volgens een proces in zeven stappen. De mens mag er geduldig op vertrouwen dat het groeit en
vrucht draagt. Dat de oogst komt, daar staat God garant voor. Ja, er zijn vele vragen over de
toekomst van de Kerk in onze regionen. Maar ons, christenen, passen een diep vertrouwen en veel
geduld. Het Rijk Gods zal ook hier blijven groeien en bloeien.
Jezus is uitermate nederig als Hij het Rijk van God vergelijkt met een mosterdzaadje. Plaats met jouw
balpen een puntje op een blad en je ziet hoe groot een mosterdzaadje is. Het kleinste zaadje mag het
beeld zijn van het Rijk van God. Ja, Jezus zelf is dat kleine zaadje. Dit getuigt van grote nederigheid.
Hij sterft inderdaad. En Hij verrijst en is een grote boom geworden. Een boom die diensten bewijst
aan alle vogels: het Rijk Gods heeft werkelijk een universele betekenis: alle mensen mogen een nest
maken in de bladerrijke struik van Gods Rijk.
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Het Woord in mijn leven
Kan ik mijn inzet en inspanningen loslaten, vooral als het over het Rijk Gods gaat, en genieten van de
slaap? Geloof ik in de kracht van het kleine en eenvoudige?

Bidden met het Woord 1
Heer Jezus,
Gij hebt U sterk ingezet
voor het Rijk van Uw Vader.
Maar Uw vertrouwen en geduld waren groot.
Daarom hebt Gij ook diep geslapen.
Behoed ons voor elk activisme,
voor oververhitte verantwoordelijkheidszin,
die het leven verstikken.
Vervul ons met geduld
en met het vertrouwen
dat het Rijk van Uw Vader groeit en bloeit:
vanzelf draagt het veel vrucht. Amen.

Bidden met het Woord 2
Heer Jezus Christus,
deze twee parabels van U
passen niet in onze moderne wereld.
Toch hebben we nood aan Uw boodschap:
eenvoud en nederigheid bevorderen het echte leven.
Vertrouwen verdrijft de angst,
die vele mensen hun levensenergie ontneemt.
Leer ons Uw nederigheid
en Uw geloof in de groeikracht van het Rijk
waar Uw en onze Vader garant voor staat. Amen.
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