Don Bosco
Bezinning 49: Onkruid en gist
Matteüs 13, 24-43 = 16° zondag A-jaar
Het Woord
Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens
die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen
het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam
ook het onkruid te voorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms
geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” Hij antwoordde: “Dat
is het werk van een vijand”. De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit
wieden?” Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken.
Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers
zeggen: ‘’’Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het
graan bijeen in mijn schuur.”””
Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de
mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle
zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de
hemel komen nestelen in de takken’.
Hij vertelde hun een andere gelijkenis: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door
een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was’.
Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte; Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot
hen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet: ‘Ik zal het woord nemen en spreken in
gelijkenissen; ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was’.
Daarop stuurde Hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij Hem en vroegen:
‘Wilt U ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ Hij antwoordde hun: ‘Hij die het
goede zaad zaait is de Mensenzoon, de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van
het koninkrijk, het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, de vijand die het zaait is de duivel,
de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid
bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de
Mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen, ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val
hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen; daar
zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader
stralen als de zon.
Laat wie oren heeft goed luisteren!’
Een woord bij het Woord
We krijgen maar liefst zes onderdelen in deze passage bij Matteüs. We kunnen slechts enkele
elementen oplichten. Het is duidelijk dat we geduld moeten oefenen: het kwaad direct en helemaal
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willen uitroeien komt de mensen niet toe. Pas op het einde van de tijden zullen de engelen die
opdracht krijgen, niet wij.
Heel verrassend is dat iemand één mosterdzaadje zaait. Wat een eenvoud en bescheidenheid! Jezus,
die heel zijn grote zending samenvat in één zaadje, zo groot als de scherpe punt van een naald. Maar
het is van God en daarom heel krachtig en levengevend: in de takken zullen vele volken komen
nestelen.
Het eindigt met ‘laat wie oren heeft goed luisteren’: dat is in het Eerste Testament het eerste gebod.
Als God spreekt, als Jezus Christus spreekt, dan moeten we luisteren, want dan krijgen we leven en
hoop.
Het Woord in mijn leven
In hoeverre ben je geneigd om als mens het onkruid van het kwaad van tussen de goede tarwe weg
te wieden? Kan je ‘één mosterdzaadje’ van Gods Rijk zaaien? Kan je het gist van Gods Rijk op een
verborgen wijze zijn werk laten doen in het meel van de wereld? Geloof je dat de rechtvaardigen
eenmaal zullen schitteren als de zon?
Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
wat verborgen was vanaf het begin van de schepping,
dat hebt Gij ons geopenbaard.
De rechtvaardigen zullen schitteren als de zon
op het moment dat Gij bepaalt.
Geef ons het vertrouwen van de boer,
die zaait en wacht op de wasdom en de vruchten.
Vooral: geef ons een open oor om naar U te luisteren
en een gewillig hart om te doen wat Gij ons vraagt. Amen.
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