
OVERDENKING bij Marcus 4 vs 26-34  

 

 

Anders dan in gelijkenisvorm sprak hij niet tot hen. 

Iedere leraar weet dat je dingen het beste uit kunt leggen aan 
de hand van een voorbeeld, -en daar zit het woord beeld in. 
Zo’n voorbeeld kunnen leerlingen begrijpen en dat blijft ze 

beter bij dan de theorie. Gedichten zitten vaak vol met beelden. 
Gedichten zijn eigenlijk net kleine gelijkenissen. Altijd wordt er 
iets vergeleken met iets anders. 

Luister maar naar dit gedicht, uit de bundel Kleine stemmen, 
gedichten voor kinderen. 

Morgen 

De dag gaat door de knieën.                                                                                  
Ik en mijn gedachten moeten naar bed. 

De nacht ligt                                                                                                                                
als een groot gezicht                                                                                                        
tegen het raam.                                                                                                                              

Morgen gebeurt er vast iets leuks. 

De dag die door de kniëen gaat en plaats maakt voor de avond. 
De nacht die als een groot gezicht tegen het raam ligt. Beelden 
die een bepaalde sfeer oproepen. Het is alsof je zelf in dat bed 
ligt en afscheid neemt van de dag. En denkt: wat zal er morgen 

gaan gebeuren? Vast iets leuks, zegt het gedicht. 



Jezus was ook een soort dichter. Hoe vaak je hem niet hoort 
zeggen, en vooral in het evangelie van Marcus gebeurt dat, dat 
het koninkrijk van God is zoals….. en dan komt het: een vader 
met twee zonen, een zaaier, een bruiloftsfeest. Door die 
beelden te gebruiken neemt hij ons mee. 

Het zijn heel verschillende beelden, iedere keer zoekt hij weer 
iets nieuws om over te brengen wat hij bedoelt. Waar hij 
voortdurend naar op zoek is zijn woorden en beelden, die dat 
grote, onbevattelijke, dat wat hij het koninkrijk van God noemt, 

-en dat is op zichzelf al een gelijkenis, het woord koninkrijk is 
ook een beeld-, over kunnen dragen op de mensen. Marcus laat 
hem hier hardop denken: Hoe geven wij het weer, het 
koninkrijk Gods, in welke gelijkenis vatten wij het? 

Tja - hoe doe je dat in vredesnaam, spreken over God? Hoe 
draag je geloof over? Waar moet je in hemelsnaam beginnen? 
Hoe kun je een kind dat nog niets weet duidelijk maken wie 
God is, die geen mens ooit heeft gezien, en die jouw eigen 
bevattingsvermogen verre te boven gaat?  

De Bijbel zegt: dat doe je met verhalen, met beelden en 
gelijkenissen. Door kinderen gevoelig te maken voor deze 
beeldtaal, of beter gezegd: door de gevoeligheid die kinderen 
van nature al sterk hebben, aan te spreken en te versterken.  

Marcus zegt over Jezus, en dat is wel een hele krasse 
uitspraak: Anders dan in gelijkenisvorm sprak hij niet tot hen. 
De gelijkenis is blijkbaar, en Marie van der Zeijde vertaalt dit 
heel mooi, een vorm die zij opnemen konden.  

Maar er is wel iets vreemds met die gelijkenissen van Jezus. Je 
zou verwachten dat het effect van een gelijkenis is dat die 
verduidelijkt, zoals een concreet voorbeeld dat een leraar 
gebruikt in zijn les de abstracte theorie begrijpelijk maakt, - oh, 
nu snap ik het, is dan vaak de reactie. 

Maar dat is bepaald niet altijd de reactie bij de gelijkenissen die 
Jezus vertelt. Het gebeurt nogal eens dat de leerlingen hem 
achteraf om uitleg vragen, het is blijkbaar helemaal niet helder 
allemaal. En de schare snapt er vaak nog veel minder van. Het 

blijven woorden voor hen, en in de werkelijkheid achter de 
woorden kunnen ze niet goed doordringen.  



In vs 12 zegt Jezus daarover: Dan kunnen ze kijken en kijken 
maar tóch niets zien, dan kunnen ze horen en nog eens horen, 
en het niet verstaan. 

Marie van der Zeijde heeft er veel over nagedacht, waarom 
Jezus kiest voor de vorm van gelijkenissen, als ze soms meer 
te denken geven dan opheldering bieden, en zij zegt daarover: 
een betoog, een redenering, een vermaning wordt veel sneller 
vergeten. Een gelijkenis blijft hangen in het geheugen, zelfs 
onbegrepen; zo kan een gelijkenis dóórwerken, en misschien 

pas veel later worden verstaan.  

Zelfs onbegrepen. Ik vind dat heel mooi, en ook herkenbaar: 
sommige dingen van het geloof draag je wel met je mee, maar 
nog zonder dat ze je goed kunt vatten. Sommige woorden die 
je hebt gehoord gaan pas veel later tot je spreken, in een heel 
bepaalde situatie, en krijgen dan pas betekenis. 

Maar dat kan alleen gebeuren doordat het je wel is 
meegegeven. Het is als een zaad dat wordt gezaaid en dat tijd 
nodig heeft om te ontkiemen. 

Bonhoeffer drukt ons op het hart niet te proberen in één keer 
het geloof helemaal te begrijpen door het vol ijver te 
bestuderen en te analyseren. Het is veel beter af en toe één 
enkel Bijbelgedeelte op je in te laten werken, zegt hij, en dat 
woord dan in je te bergen, zoals -en dan gebruikt hij ook een 
gelijkenis, een hele mooie vind ik -, zoals het woord van 
iemand van wie we houden in ons hart woont ook als wij er niet 
bewust aan denken.  

Het is helemaal niet erg dat we niet alles meteen begrijpen, we 
kunnen ook iets in ons bergen, met ons meedragen en erop 
vertrouwen dat het later zal ontkiemen. 

Onmiddellijk op de gelijkenis van de zaaier die moet wachten 
tot het zaad omhoog komt in zijn akker laat Jezus de gelijkenis 
van het mosterdzaadje volgen.  

Ik vind dat één van de meest tedere en hoopvolle gelijkenissen 
die er zijn. Het is een beeld dat me heel direct aanspreekt en 

troost, en ik vind het moeilijk te zeggen waarom dat zo is.  



Het is zoals deze zaaier die het zaad ziet opkomen, hoe, daar 
heeft hij geen weet van.  

Deze gelijkenis wijst op dingen waar wij geen weet van hebben, 
maar die wel heel wezenlijk zijn. Wij menen vaak dat alleen de 
dingen waar we wel weet van hebben en greep op hebben de 
wezenlijke dingen zijn. Hier wordt ons gezegd: juist wat zich 
aan jouw grip en controle onttrekt, dat is wezenlijk. 

Boeren en tuinders, zij die dichtbij de aarde leven, weten dat 
vaak heel goed. Dat ze wel kunnen zaaien, dat ze de 

voorwaarden kunnen scheppen, zo goed mogelijk, -en dat is 
heel belangrijk- maar dat het wezenlijke uiteindelijk buiten hen 
om gebeurt. Het is zómaar dat de aarde het geeft, eerst een 
halm, dan een aar, en dan, ín de aar, de volle korrel. Er klinkt 
diepe verwondering door in deze woorden.  

Ik hoor hierin een aansporing om niet bezorgd en krampachtig 
te leven, om te leven vanuit ontspanning en vertrouwen. Het 
vertrouwen dat een goed woord, een vriendelijk gebaar, dat 
wat met liefde wordt gezaaid nooit verloren gaat maar op zijn 

eigen manier door zal werken.  

Die aansporing heb ik wel nodig. Ik kan me bezorgd maken om 
duizend dingen, leeuwen en beren zien opdoemen, en in de ban 
daarvan vergeten om goed om me heen te kijken, -gespannen 
als ik ben, gericht op controle. Nu zijn er tegenwoordig allerlei 
manieren en technieken om die gespannenheid ook weer onder 
controle te krijgen, want die zijn natuurlijk fout, het gebod is 
juist om relaxed te zijn en niet gestressed. 

Maar het horen van deze gelijkenissen is al genoeg. Het werkt 
als balsem voor de ziel. Dat beeld van de zaaier die rustig gaat 
slapen. Dat onooglijke mosterdzaadje dat zoveel in zich draagt. 
De vogelen des hemels die zullen schuilen onder zijn takken, 
een beeld van geborgenheid en vrede, belofte van een leven 
dat goed zal zijn. 

Woorden om in ons mee te dragen, te bergen, woorden om in 
ons te laten ontkiemen, -in geloof, in hoop, in vertrouwen en 
overgave. 

 


