Bezinning 501: Gods Woord is gul
Lucas 8,4-15 = weekdagen 24° week zaterdag

Het Woord
Toen er vanuit de steden mensen naar Hem toe gekomen waren en er zich een grote menigte
verzameld had, vertelde Hij deze gelijkenis: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl
hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels
opgegeten. Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit
door gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten, verstikten
ze het. Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig vrucht voort
toen het was opgeschoten.’ Hij voegde er met luide stem aan toe: ‘Wie oren heeft om te horen,
moet goed luisteren.’
Zijn leerlingen vroegen Hem wat deze gelijkenis betekende. Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de
geheimen van het Koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te
horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Dit is de betekenis van de
gelijkenis. Het zaad is het Woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben,
maar daarna komt de duivel en graait het Woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze
worden gered door te geloven. Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het Woord vol
vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel; ze geloven zolang het hun
goed uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Het zaad dat tussen de
distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens
van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Het zaad in de
vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het Woord hebben geluisterd,
het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus gaat van dorp naar dorp, van stad naar stad. Hij verkondigt er het Koninkrijk van God.
Hoeveel maal heeft Hij deze parabel vertelt? De leerlingen – de twaalf, enkele vrouwen en nog
anderen (Lucas 8,2-3) – hoorden deze parabel dus meer dan een keer. Jezus, de verteller. Hij
vertelt in rechtstreekse taal, in beelden, in uitleg bij beelden. En voor een keer geeft Jezus zelf de
uitleg van het beeld. Of wellicht beter: de eerste kerkgemeenschap beantwoordt een belangrijke
vraag: wat gebeurt er met het Woord van God dat zij verkondigt?
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Er gebeuren vier zaken mee. Bij sommige mensen verdwijnt het Woord uit hun hart en wel door
externe factoren. Anderen geloven voor een moment; het woord schiet daarom geen wortel in
hun hart; het sterft af, vooral als hun geloof beproefd wordt. Bij weer anderen draagt het Woord
geen vrucht omdat ze het laten verstikken door zorgen, rijkdom en genietingen. Maar er zijn ook
de mensen met een edel hart: het Woord draagt vrucht, zelfs volhardend, wat er ook gebeurt.
Enerzijds geeft God zijn Woord gratis en voor niets, gul, overvloedig, zonder berekening. Wetend
dat een deel verloren gaat, spreekt Hij toch en blijft Hij spreken. Anderzijds wijst Jezus op de
verantwoordelijkheid van de mensen. Want midden in deze tekst staan de woorden: ‘Wie oren
heeft om te horen, moet goed luisteren.’
Er is nog een derde niveau te bedenken, na dat van Jezus en dat van de eerste kerkgemeenschap:
mijn persoonlijk leven. Wat gebeurt er met het Woord van God in mijn leven? Zijn niet alle vier de
mogelijkheden een realiteit op mijn geloofsweg? Dit nodigt me uit in mijn eigen hart en leven te
kijken met de vier reacties als leessleutel.

Het Woord in mijn leven
In welke mate:
 verdwijnt het Woord weer snel uit mijn hart;
 geloof ik een moment en verlies het geloof, vooral bij beproevingen;
 laat ik mijn geloof verstikken door zorgen, rijkdom en genietingen;
 schiet het Woord diepe wortel in de goedheid van mijn hart en draagt het trouw goede
vruchten?
Wat kan ik doen om de drie eerste te verminderen en het vierde te vermeerderen?

Bidden met het Woord
God,
U bent communicatie.
U spreekt tot de mens,
altijd weer, uitermate trouw.
Ondanks negatieve resultaten
bij ons, mensen,
blijft U spreken, zonder ophouden.
Ik wil mijn hart openen
en Uw Woord diep laten wortelen,
zodat het vele vruchten draagt,
niet even, maar heel mijn leven.
Vergeef me als ik tekort schiet:
een deel van Uw Woorden
verdampen of verstikken snel
en dragen geen vruchten. Amen.
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