
 

 

16 A 2020  

Sint Bavo (Heemstede) 

 

 

Er zijn twee gelijkenissen van de Heer die fundamenteel zijn: die van de zaaier (vorige zondag) en die van de 

tarwe en het onkruid (vandaag). De ene gaat over Gods relatie met elke persoon; de andere over God en de 

geschiedenis van de wereld. In het evangelie zijn ze de enige gelijkenissen met de uitleg van de Heer. 

 

Wij krijgen hier als het ware een scenario van Gods plan met de geschiedenis. Daar speelt het kwaad een rol 

in, een tijdelijke rol. Christus is de zaaier die het goede zaad in de wereld zaait, hij vormt door de 

geschiedenis heen goede zielen (de kinderen van het Koninkrijk, zegt Hij). De vijand is de duivel die naar 

het kwaad voert; er zijn mensen die zijn bekoringen volgen, het onkruid.  

 

 

Wat leert de Heer?: 

1. Het bestaan van goed en kwaad in de geschiedenis van de wereld: in het goede van de schepping is het 

kwaad binnengetreden. Het kwaad komt niet van God: een vijand heeft het gedaan. 

2. Beide zullen tot de laatste dag naast elkaar bestaan. De scheiding zal aan het einde van de tijd door God 

worden gemaakt. Zolang de wereld duurt, zijn we met het kwaad verbonden. De oogst is het einde van de 

wereld, van de geschiedenis.  

3. Er bestaat een zeer krachtige en nachtelijke vijand, de satan, de tegenstrever van God, de vijand van de 

menselijke natuur. 

 

 

1. Ten eerste is er nooit een tijd geweest in de geschiedenis waarin goed en kwaad niet samenleefden, en dat 

zal ook nooit zo zijn, zegt de Heer. Erkend moet worden dat beide bestaan en dat er mensen zijn die vanuit 

het goede leven en anderen vanuit het kwaad. We moeten ook erkennen dat het goede (de geplante tarwe) 

superieur is aan het kwade: het goede brengt vruchten van leven, vrede, enz. voort. Kwaad (het onkruid 

gecamoufleerd tussen het tarwe), brengt vruchten van leegte, honger, verveling en dood voort. Ze wonen 

allebei naast elkaar. 

 

 

2. De tweede: dat goed en slecht aan het einde der tijden definitief van elkaar gescheiden zullen zijn. In de 

tijd van groei (de geschiedenis) zal God niet op een buitengewone manier handelen om de goddelozen te 

ontwortelen, omdat hij ook de goede niet wil ontwortelen. Zijn antwoord op die situatie is zijn mateloos en 

wijs geduld: “Ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeengaart, de tarwe mee uitrukt.” Met andere 

woorden: je kunt het één niet aanraken zonder het ander aan te raken. Ze zijn met elkaar verweven, 

verbonden. 

 

God handelt wel tegen degenen die kwaad doen op een gewone manier: door middel van legitiem gevestigde 

autoriteiten en rechtvaardige wetten (“Daarom zei Pilatus: ‘Ge spreekt niet tegen mij? Weet Ge dan niet dat 

ik de macht heb om U vrij te spreken, maar ook de macht heb om U te kruisigen? Jezus antwoordde: ‘Ge 

zoudt volstrekt geen macht over Mij hebben, als u die niet van boven gegeven was’” Jh 19:10-11). De 

autoriteiten moeten de samenleving beschermen, de orde handhaven, de feiten beoordelen zoals ze zijn, goed 

of slecht, het goede bevorderen en het slechte en de misdadigers met gerechtigheid veroordelen. 

 

Maar God zal niet op een buitengewone manier in de geschiedenis handelen om de goddelozen, misdadigers, 

uit te roeien, leert de Heer ons. De geschiedenis kan niet gedijen in een klimaat van oordeel. “Laat beide 

samen opgroeien tot de oogst.” Hoe verschillend zijn de gedachten van God van de gedachten van de 

mensen!!!: de ideologen van alle tijden willen steeds degenen die zijzelf als slecht beschouwen bij de wortel 

uitroeien; ze verdelen de samenleving tussen goed en slecht, wit en zwart,  en volgens hun eigen 

ideologische criteria.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Waarom deze goddelijke procedure? Omdat wat op onkruid lijkt als het groeit, tarwe kan zijn, zegt de Heer. 

Met andere woorden: "Er is geen heilige zonder verleden, er is geen zondaar zonder toekomst." Onkruid leek 

de goede dief te zijn en vandaag is hij de heilige Dimas (“En Jezus sprak tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: 

Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.” Lk 23:43). De vrouw nu die in de stad als een zondares 

bekend stond en die door de farizeeër als zondares wordt veroordeeld leek onkruid te zijn (Lk 7: 36-50), 

maar zij is de heilige Maria Magdalena, de vrouw die het dichtst bij God stond na de Maagd Maria. En door 

de geschiedenis heen, elke dag van elke jaar, is veel wat onkruid lijkt, eigenlijk goede tarwe. En dat zal 

duidelijk zijn voor ons wanneer de oogst komt, zegt de Heer, niet wanneer het groeit. 

 

 

3. En wij, wat zullen wij doen in het licht van goed en kwaad in dit historische moment dat we moeten 

leven? Zeker ieder volgens zijn functie: het is iets wat de priester moet doen, iets anders de moeder of 

grootmoeder, de jonge leerling, de leraar, de werker, de werkloze, de politicus, een arts, etc. 

 

Maar wij moeten allemaal eerst en vooral proberen te verwijderen wat er van onkruid in ons eigen hart is. 

 

Het tijdschrift Times vroeg Chesterton om een artikel met het thema: “Wat is er mis met de wereld?” De 

volgende dag ontving de redactie het Chesterton-artikel, slechts twee woorden: 'Ik ben’. Met hartelijke 

groeten, Gilbert Chesterton. 

 

In onze parochie in het bisdom Berlijn waren we zeer goede vrienden met verschillende dominees. Een van 

hen had de achternaam “Heiden”. De eerste keer dat ik hem zijn naam vroeg, zei hij: “Mijn naam is Heiden, 

in mijn hart is er een Heiden en een christen. Soms wint de heiden, soms de christen.” 

 

4. Het laatste is dat er een vijand van God bestaat! Het heeft een grote kracht omdat het 's nachts het veld van 

de familievader binnengaat en er bijna onherstelbare schade veroorzaakt. 

 

We moeten daarom oppassen voor de vijand die op zoveel mogelijk manieren schade toebrengt en ons 

bedriegt, vooral door zich als een goede geest voor te doen. Alle waarheid, goedheid, schoonheid, en het 

wezenlijke komt van God: “Elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven, van de Vader der 

hemellichten” leert ons de heilige Jakobus (Jak 1:17). Wat licht is, komt van God. Wat onwaarheid, kwaad, 

wanorde voortbrengt, komt van de kwaadaardige geest. Wat duisternis is, komt van hem. 

 

We kunnen hem er niet van weerhouden om zijn ding te doen, om te bekoren, maar we zullen hem zien als 

de aap van God en we kunnen wel voorkomen dat zijn dingen de mijne worden.  

 

Laten we God danken voor zijn geduld met ons. Laten we de Heilige Maagd vragen om de akker van God, 

onze wereld, te beschermen met haar onberispelijke mantel, en dat wij allemaal met haar voorspraak goede 

tarwe kunnen zijn op het veld van de geschiedenis. Amen 

 

 

 

 


