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Overdenking bij Matteüs 13:24-30 en 36-43 door ds. Nelleke Eygenraam, 
19 juli 2020 in de gezamenlijke viering van de Oosterkerk en de Adventskerk 
 
Gemeente van Christus, 
 
Toen ik jong was verzamelde ik van alles: houdbare en vergankelijke 
natuurvondsten.  
Schelpen, stenen, bladeren en bloemen, dierenbotjes, paddenstoelen, veren en…. 
zaden. Nog steeds zie ik van alles wat ik zou kunnen oprapen of meenemen…  
maar tegenwoordig houd ik me in. 
Vroeger heb ik veel zaden verzameld: bij de buren, langs de weg, in het wild.  
En toen ik voor het eerst in Zwitserland was, nam ik zaad van zowat de halve 
Alpenflora mee terug naar huis.  
Niet om te bewaren.  
Het zaad dat ik verzamelde zaaide ik uit. In mijn eigen tuintje. 
Maar daartoe bleef het natuurlijk niet beperkt.  
De meeste bloemen zaaien zichzelf uit. En dat gebeurde.  
Mijn vader was tuinder en kende alle lokale onkruiden.  
Sommige soorten werden weg gewied,  
andere bespoten (daar prakkezeerde toen niemand over)  
en weer andere konden mee opgroeien naast de kool of de tuinbonen of tussen de 
aardbeien.  
Maar de exoten die door mij in de tuin van mijn vader terechtgekomen waren…  
daar was geen kruit tegen gewassen.  
Hij liet het maar zijn gang gaan en was al lang blij dat ik op gegeven moment 
opgehouden was van alle kruiden en onkruiden die ik verzameld had thee te zetten 
of soep te koken.  
 
In zekere zin had de tuin van mijn vader misschien wel iets van het koninkrijk der 
hemelen - daar bedoelt Jezus volgens mij de door God gewenste wereld mee:  
dat het op aarde is zoals in de hemel… 
 
Kruid en onkruid groeien tegelijk op. 
Goed zaad is bedoeld om te oogsten,  
te bewaren en te bewerken tot voedsel om van te leven… 
Het wortelt samen met wat in dezelfde akker gezaaid is en niet het leven dient… 
Maar het lijkt op elkaar!  
Wie ziet het verschil? 
En met welke ogen kijk je? 
 
In mijn vakantie wandelde en fietste ik langs heel wat oevers, bermen en 
akkerranden.  
Half en half weet ik iets van subsidies voor boeren die aan de buitenkant van hun 
productiegewas iets anders zaaien:  
voor de insecten, voor de natuur of voor hun portemonnee.  
Iedere boer doet dit met een bepaalde berekening.  
Dat is gewoon zo en ik snap het. 
Een heldere tweedeling is er niet. 
Wat goed is voor de natuur is soms slecht voor de boer. En omgekeerd.  
In ons economisch systeem dan.  
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Omdenken vraagt veel van iedereen.  
Vooral geduld.  
En ook moed om de kaders te verkennen waarvan wij denken dat het goed is. 
De gelijkenis kaart dit aan. 
 
Verschil is er.  
Tussen kruid en onkruid,   
tussen goed zaaizaad en wat erop lijkt… 
 
Als ik de gelijkenis herlees, ben ik blij dat er goed zaad gezaaid wordt. 
Dat er ’s nachts tussendoor gezaaid wordt is gemeen.  
Terwijl iedereen slaapt tweedracht zaaien… 
In het geniep, zonder herkend te willen worden. 
Met dit beeld maakt Jezus duidelijk dat God niet de schepper van het kwaad is…. 
 
Maar, als er in Gods goede schepping toch kwaad is terechtgekomen, 
waarom dan niet het te lijf gaan? 
De vraag van de knechten snap ik:  
mogen we wieden, het onkruid er tussenuit halen? 
 
Ik heb veel gewied in de tuin van mijn vader 
en ook in eigen tuin ben ik alert op wat ik er wel en juist niet in wil hebben… 
tegelijk blijf ik benieuwd naar wat er spontaan opkomt… 
Als je gaat wieden wil je alles wat er niet thuis hoort weghalen... 
wat niet past in je kleurenpalet, 
wie er niet bij hoort, zich niet aanpast en zich niet houdt aan de voorschriften… 
 
Laten we eens horen welke reden de heer geeft om zijn knechten te ontraden het 
onkruid met wortel en tak uit te roeien.  
‘Jullie zouden met het onkruid ook het graan lostrekken’ zegt hij tegen hen.  
Let op, hij zegt niet:  
‘Ach, tegen onkruid kun je toch niets beginnen. Laat het dus maar groeien. Het 
kwaad is er nu eenmaal, maak je er niet te druk om.’  
Op het moment van de oogst zal het onkruid wel degelijk worden aangepakt.  
Maar pas dán. Niet eerder.  
 
Deze heer spreekt niet uit slapheid of onverschilligheid, maar uit zorg.  
Zorg om het goede graan. Dát mag niet verloren gaan.  
Het goede moet de ruimte krijgen om te groeien.  
Als dat betekent dat ook het onkruid een zekere ruimte moet krijgen,  
dan is dat maar zo. Het goede gaat voorop in zijn denken  
 
Wij kunnen ons zo laten leiden door de angst voor wat er mis is en wat dat allemaal 
aan kan richten, dat we met de werkelijkheid van het goede niet meer rekenen.  
Maar het is er wel, door God gezaaid.  
 
Ik denk aan hoe we nu naar de kerk gaan, of juist liever nog thuisblijven, voorlopig. 
Maar voor wie wel naar de kerk gaat is er een strak protocol. 
dat kan niet anders, want we hebben het corona-virus nog niet onder de duim. 
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Er is discussie over de zin en onzin ervan. 
Sommigen vinden dat we te voorzichtig zijn door ieder risico te willen vermijden en 
dat we daarin krampachtig doorslaan.  
Anderen zijn blij met de ruimte die er is, met de eigen verantwoordelijkheid, de 
zorgvuldigheid, het vertrouwen. 
 
Vertrouwen dat het goed komt… 
Dat zie ik ook in de gelijkenis. 
God heeft er vertrouwen in dat het goede kan groeien.  
Ondanks het kwaad van het onkruid dat er dwars doorheen gezaaid is en dat ook 
een werkelijkheid is. Die kan zelfs heel sterk zijn.  
Maar bijbels gedacht gaat dat niet voorop, maar komt er achteraan.   
Het is niet het oorspronkelijke en uiteindelijk zal het verdwijnen.  
Uiteindelijk, als de oogst zal plaats vinden.  
Dat is het hoopvolle uitzicht dat deze gelijkenis ons biedt.  
Maar daar zijn we nu nog niet.  
De situatie waarin wij ons bevinden is die van de akker waar graan en onkruid dwars 
door elkaar heen groeien.  
En soms bijna niet van elkaar te onderscheiden zijn.  
 
In ons eigen hart zijn goed en kwaad ook niet altijd duidelijk van elkaar te 
onderscheiden. Het loopt vaak door elkaar heen.  
Nobele motieven kunnen gepaard gaan met grote verbetenheid, ongeduld, hardheid 
en veroordeling van anderen.  
Ieder mens heeft ermee te maken. Iedereen heeft negatieve gevoelens.  
Het kan pijnlijk zijn om die te onderkennen en te onderzoeken, 
maar we helpen onszelf echt niet verder door ze keihard te ontkennen of met geweld 
de kop in te drukken.  
Dat geeft ons een beter zicht op onszelf én meer begrip voor anderen.  
We hoeven ons heus niet vast te klampen aan een ideaalbeeld van pure goedheid, 
maar evenmin moeten we vrezen voor pure slechtheid.  
We mogen vertrouwen op de blijvende kracht van het goede dat van God komt. 
God, die alles wat negatief is in ons om wil vormen tot iets anders.  
 
In de bijbel wordt dit lankmoedigheid genoemd, Gods geduld. 
God schenkt ons de tijd: 
tijd om te leren omgaan met het negatieve in onszelf en in onze wereld, 
tijd om geduld te hebben, te leren omdenken, te veranderen en daarin te volharden. 
 
Dat is een groeiproces dat een leven lang duurt.  
Het is ook een steeds weer nieuwe opdracht, waar we nooit klaar mee zijn en die 
ons, zo lang we leven, niet zal worden afgenomen.  
Zolang wij leven zal God niet tegen ons zeggen:  
jij bent als onkruid, een hopeloos geval, jou trek ik er maar uit.  
Zolang wij leven blijft God ons aanspreken op het goede dat in ons vrucht kan 
dragen.  
Zolang wij leven is er die hoop.  
De hoop op de kracht en de uiteindelijke overwinning van het goede,  
dat God vanaf het begin in zijn schepping heeft gezaaid. 
 


