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Overweging bij Matteüs 13:1-9 en 18,23 Gezamenlijke dienst van de Adventskerk en 
de Oosterkerk op 12 juli 2020 door ds. Nelleke Eygenraam 
 
Gemeente van Christus, 
 
Op het eerste gezicht lijkt de bedoeling van de gelijkenis helder.  
Een preek is eigenlijk niet nodig – want Jezus geeft zelf een uitleg:  
 
Er zijn mensen die doen helemaal niets met het aanbod van Gods woord en de blofte 
van zijn Rijk.  
Ze zijn als vastgestampte grond, een harde weg: er kan niets binnendringen.  
Het zaad blijft bovenop liggen. De vogels eten het op… 
 
Er zijn ook mensen die al gauw enthousiast zijn over Gods veelbelovende woord. 
Verrukt zullen ze thuis over de verkondiging verhalen,  
maar ‘s avond zijn ze het vergeten  
en de volgende ochtend gaan ze even vrolijk in op een woord dat hen een heel 
andere richting op doet gaan.  
Zij zijn als zaad dat op rotsachtige grond valt. 
 
Er zijn ook mensen die laten zich beïnvloeden door van alles en nog wat.  
Ze raken verstikt door het vele dat hen blijft bezighouden en dat ze niet van zich af 
kunnen zetten.  
Zij zijn te vergelijken met zaad dat tussen de distels valt. 
 
En er zijn er die een aandachtige en rustige voedingsbodem vormen  
om het zaad te ontvangen, te laten bloeien en rijpen, zodat het veel vruchten 
opbrengt.  
Zij nemen de belofte van Gods Rijk in zich op en doen er iets mee. 
Een overzichtelijke boodschap, toch…? 
 
 
De gelijkenis lijkt op het eerste gehoor uit het Galileese landleven gegrepen,  
maar er klinkt veel meer in mee.  
Wie oren heeft die hore:  
andere, ook oudere geluiden en evengoed stemmen van deze tijd.  
 
Wat de andere, oudere geluiden betreft lijkt het erop dat Jezus het verhaal van Israël 
aan het her-vertellen is.  
Hij roept zijn voorgangers in herinnering: 
profeten die ook in beelden spraken 
en eveneens gelijkenissen gebruikten 
om de actualiteit te duiden 
én om aan de gang der dingen een wending te geven. 
Of liever: hun óproep tot een wending,  
om het leven in het land van belofte ten goede te keren 
en de wederopbouw na de ballingschap ter hand te nemen, 
door te zorgen voor een eerlijke verdeling van welvaart, voor recht en voor vrede 
als dienst aan God en de naaste,  
tot welzijn van ieder. 
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Die oproep werd toen vaak niet, en ook nu niet door Jezus, regelrecht gedaan,  
maar in beelden. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van verhullende taal 
die - dat maakt het zo spannend -  
tegelijkertijd onthult wat goed doet en wat kwaad berokkent.  
Het is de stijl van de apocalyptiek,  
gebruikt in perioden van crisis, als het gaat om erop of eronder. 
 
Net als zijn voorgangers maakt Jezus, en wij doen het eveneens,  
deel uit van een tijd waarin veel onzeker is. 
Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op,  
maar niemand weet precies wat het beste is met het oog op de toekomst. 
Anders gezegd:  
velen ‘weten’ het wel, maar dan vooral met de blik op hun eigen ‘tak van sport’: 

- politici, al dan niet in onderlinge race om partijleider te worden…, 
- boeren, onderling verdeeld tussen radicalen aan verschillende kanten, maar 

ook met middenweg-zoekers…, 
- kerken, onderwijs- en zorginstellingen die een weg willen vinden in de wirwar 

van mogelijkheden in deze fase van de corona-tijd en soms, ongewild, daarin 
elkaar voor de voeten lopen…  

- en dan heb ik het nog niet eens over de opvang van minderjarige 
vluchtelingen, kinderen in IS-kampen en andere lastige onderwerpen, waar 
politiek en recht elkaar tegenspreken… 

-  
In de tijd van Jezus waren er, net als nu bij ons, verschillende posities met 
woordvoerders voor het eigen gelijk: 
van rebelse zeloten tot strenge en strikte wetsbetrachters,  
van behoedzamen tot waaghalzen, 
en alles er tussenin… met dit verschil:  
hier heerst vrijheid, daar was geen vrijheid, 
Palestina was een bezette provincie van het Romeinse Rijk, 
de uiteindelijke macht lag bij de keizer van Rome, 
maar zijn handlangers en vazallen oefenden die macht ter plaatse uit… 
met behulp van het ambtenaren apparaat, onder wie bijv. tollenaars, 
maar soms ook de religieuze leiders in de tempel  
en anderen, die vooral belang hadden bij het tegengaan van onrust 
en het veilig houden van hun eigen positie. 
Tegen die achtergrond vertelt Jezus de gelijkenis. 
 
Uit hoe het evangelie deze vervolgens uitlegt  
maak ik op dat er verschillende vergelijkingsniveaus naast elkaar staan: 
Allereerst wordt met de zaaier een beeld van God geschetst: 
Hij zaaide zo wijd als de wind… 
gul en ruimhartig. 
Het zaad dat Hij zaait is zijn woord,  
de belofte van het Koninkrijk, van leefbare aarde:  
een land om in te wonen… 
Vruchtbare aarde voor alle mensen - tot in de verre toekomst - , 
mensen die goede bodem zijn voor het zaad, 
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niet alleen om het te ontvangen, 
maar ook om te begrijpen dat dit iets actiefs van hen vraagt:  
bereidheid, inzet, kennis, volharding… 
 
Dat is lang niet altijd goed gegaan: 
profeten spraken tot dovemansoren, 
soms waren het de verkeerden die de boodschap verstonden… 
zij gingen ermee aan de haal, 
dachten er zélf de vruchten van te kunnen plukken… 
 
Ik vermoed dat Jezus die situatie uit de tijd van de profeten herkent. 
Ook de boodschap die Hij brengt landt vaak niet goed 
of keert zich tegen de belofte van Gods Rijk,  
tegen Hém. 
Zoals er nu een hele menigte bij Hem samenschoolt om naar zijn Woord te luisteren, 
zo zal er later in Jeruzalem een hele menigte massaal roepen: ‘Kruisig Hem!’ 
 
Toen en nu zijn er die de boodschap verstaan… 
én die hem met alle macht wéérstaan…. 
Toch is de belofte van Gods Rijk uiteindelijk bedoeld voor de hele aarde, 
om goede aarde te zijn… 
en niet alleen bestemd voor een selecte groep… 
 

- . - . - . 
 
Elke week ontvang ik een digitale nieuwsbrief van de Wereldraad van Kerken. 
Soms lees ik hem vluchtig, 
vaker dirigeer ik hem na een poosje richting prullenbak… 
Niet uit weerstand, maar omdat ik al zoveel mails en nieuwsbrieven ontvang… 
Vlak na mijn vakantie had ik mijn digitale brievenbus grondig opgeruimd 
en alle inmiddels belegen nieuwsbrieven verwijderd, 
meest ongelezen, met excuses aan alle goede doelen… 
 
Dankzij die opruiming werd ik getroffen door Nieuwsbrief van vorige week, van de 
Wereldraad, met daarin allerlei ‘links’ om op ‘door te klikken’. 
Eén ervan gaat over zaad, over zaaigoed,  
en over de vele vruchten die goed zaad kan voortbrengen… 
Het betreft een noodkreet vanuit Afrika. 
Maatregelen vanwege het Corona-virus hebben in veel landen daar de landbouw lam 
gelegd. 
De voedselvoorziening is in gevaar gebracht 
en er dreigt voor veel mensen hongersnood. 
In de nieuwsbrief vragen Afrikaanse predikanten om zaad: goed zaaizaad. 
 
Uit de nood geboren zaaien de meeste boeren nu van het graan dat ze pas geoogst 
hebben, dat eigenlijk niet gemist kan worden omdat het bedoeld is voor voedsel… 
De opbrengst van dit zelf gewonnen zaad is meestal niet groot: 
in elk geval niet honderd- of zestig, of dertigvoudig. 
Goed zaaizaad belooft een hogere opbrengst. 
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Vandaar de vraag om zaad, goed zaad, dat tegen droogte kan, 
dat niet onmiddellijk bezwijkt als het opeens te nat wordt 
of dat weer nieuw groen voortbrengt nadat allesverslindende sprinkhanen 
eroverheen zijn gegaan… 
Goed zaad is nodig,  
óók om met kennis en ondersteuning de boeren en boerinnen zelf in staat te stellen 
zaad te veredelen, 
zodat er niet alleen nu, maar eveneens in de toekomst, velen van voedsel verzekerd 
zijn. 
 
In dit appèl vanuit Afrika  
hoor ik een roep om solidariteit. 
Zaaizaad is er genoeg in de wereld, 
van goede kwaliteit  
en zonder allerlei genetische manipulaties. 
 
Als ik de gelijkenis betrek op de situatie van nu, denk ik: 
de mens denkt misschien als God te zijn geworden…, 
maar is niet aan God gelijk… 
Want God zaait ruimschoots, met brede gebaren… 
Zijn woord, zijn belofte van toekomst, vindt niet overal, maar wel her en der goede 
moedergrond. 
 
Ik hoop dat het ooit zover zal zijn… of dat we zover kunnen komen. 
 
Tegelijk besef ik dat het zaad van Gods Rijk niet ons eigendom is. 
We hebben het niet in handen, 
het behoort ons niet toe als bezit. 
Integendeel. 
Sowieso is zaad niet iets om te bezitten,  
maar om te verstrooien en te laten ontkiemen opdat het vrucht kan dragen. 
 
Hier laat ik het bij voor vandaag. 
Het is nu aan u om er over door te denken. 
Ongetwijfeld is er ook een andere uitleg van de gelijkenis mogelijk - 
ik geloof dat de woorden van Jezus dat aankunnen.  
Zijn woorden zijn sterker dan de mijne. 
 
Aan Hem alle eer. 
 
 
 
 
 
 
 


