Bezinning 693: Over ratelgras en tarwe
Matteus 13,24-30 = weekdagen 16° week zaterdag

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.””

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Midden in de parabelrede (Matteus 13,1-52) bevindt zich deze gelijkenis. De dienaren willen het
ratelgras1 al direct gaan uittrekken van tussen de tarwe. Er is echter een probleem. Opschietend
ratelgras lijkt zeer goed op opschietende en dus nog groene tarwe. De dienaren hebben dus niet
de competentie om hun voorstel tot een goed einde te brengen. Welke mens zal haarfijn goed en
kwaad van elkaar kunnen scheiden? Wie zal in een (christelijke) gemeenschap de goeden en de
kwaden feilloos kunnen herkennen?
De tarwe moet eerst rijpen. Pas dan kan men onderscheid maken tussen ratelgras en tarwe. De
Heer vraagt dus geduld en vertrouwen. Hij vraagt het kwade te verdragen en erop te vertrouwen
dat de Heer zelf het kwade zal aanpakken. Die scheiding tussen het goede en het kwade komt er
wel, maar pas op het moment van de oogst.
Er zit een tweede pointe in dit verhaal: anderen zullen oogsten en dan het ratelgras van de tarwe
scheiden. De dienaren hebben dus ook niet de opdracht gekregen om die scheiding te maken. Ze
zijn niet competent maar ook niet bevoegd. God heeft ons niet aangesteld als rechters over
andere mensen.
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De Naardense Bijbel (2014) gebruikt ‘ratelgras’ voor wat hier als ‘onkruid’ wordt omschreven.
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Het Woord in mijn leven
Kan ik geduldig het kwade van mensen verdragen? Erken ik het kwade in mijn persoon en mijn
leven? Vertrouw ik erop dat de Heer zelf het kwade van het goede zal scheiden?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U kent ons ongeduld.
Soms willen we erin vliegen
en voor rechter spelen,
of nog erger: voor God.
Want het komt alleen U toe
onderscheid te maken
tussen goeden en kwaden.
Wij zijn daar onbekwaam voor
en hebben die opdracht niet.
Help ons het kwade te zien
in ons eigen leven
en het te bestrijden.
Geef ons geduld, Heer,
Uw eigen geduld,
in barmhartige liefde. Amen.
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