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Beste medeparochianen, 

broeders en zusters, 

 

Vandaag geeft Jezus ons in het evangelie 

drie gelijkenissen over het Rijk der hemelen. 

Het Rijk waar Jezus zelf Koning zal zijn. 

Maar misschien is het goed om eerst eens te kijken 

waarom Jezus dat doet. 

 

Weet u, de mensen hadden een bepaalde verwachting 

van dat komende Koninkrijk van God. 

Ze geloofden dat Jezus inderdaad daarin  

de nieuwe Koning zou worden. 

Dat geloofden ze absoluut. 

Maar tegelijk hadden ze toch ook wel gehoopt  

dat Jezus dat met wat meer kracht zou doen.  

Dat valt ze een beetje tegen. 

Ze vinden Jezus te zacht. 

 

En daarom geeft Jezus deze drie gelijkenissen  

om uit te leggen hoe dat allemaal zit. 

Allereerst laat Jezus zien dat er helaas ook een vijand is. 

We hebben niet alleen te maken met het Koninkrijk van God. 

Maar we hebben ook met een vijand te maken! 

En Jezus legt dat uit in de eerste gelijkenis: 

Het Koninkrijk van God is als een boer 

die goed zaad zaait. 

Maar als iedereen slaapt komt de vijand van de boer 

en die zaait onkruid tussen de tarwe. 

 

Dat is misschien ook voor ons  

wel weer eens goed om te horen. 

We hebben niet alleen maar te maken  

met de kerk van God. 

Maar we hebben ook te maken  

met een vijand van God. 

En die vijand van God is de duivel, de diabolos. 

Zo noemt Jezus hem aan het einde van dit evangelie. 
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Ik moest even denken aan het eerste verhaal uit de Bijbel. 

De eerst mens in het paradijs. 

Ook daar zie je al meteen vanaf het begin 

hoe de duivel op het toneel verschijnt 

en zijn kwade werk verricht. 

Want wat gebeurde er? 

God had in het begin tot de mens  

slecht één zinnetje gesproken. 

Heel eenvoudig en heel duidelijk. 

'Van alle bomen in het paradijs mag je eten, 

maar van één boom,  

de boom van kennis van goed en kwaad, 

daarvan mag je niet eten.' 

 

Maar direct komt de duivel 

om onkruid te zaaien. 

En hoe doet de duivel dat? 

Eigenlijk heel gemeen. 

Door enorm te overdrijven. 

Hoort u maar wat de duivel zegt: 

'God heeft zeker wel gezegd: 

Gij zult niet eten van enige boom in de hof.' 

Hoort u de overdrijving? 

Want dat had God helemaal niet gezegd. 

God had alleen maar één boom verboden. 

En nou doet de duivel net 

alsof God alle bomen had verboden. 

Dat is het overdrijven van de duivel. 

En zo zaait de duivel het kwade zaad van zijn overdrijving 

tussen dat eenvoudige woord van God. 

 

En de duivel doet dat in onze tijd nog steeds. 

'In de kerk is toch alles verboden!' 

'Daar mag je toch helemaal niets.' 

Of als er misstanden zijn in de kerk, 

dan zegt de duivel: 

'Alle priesters zijn toch huichelaars. 

Ze zijn allemaal hetzelfde.' 
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Of, als er wat minder mensen in de kerk komen 

dan zegt de duivel: 

'Er komt helemaal niemand meer. 

Ze kunnen beter alle kerken sluiten.' 

Dat is het wapen van de duivel: 

schromelijk overdrijven. 

 

Maar de mensen die deze gelijkenis horen 

willen toch nog steeds  

dat Jezus harder optreedt.  

En daarom zeggen ze: 

'Zullen wij dan dat onkruid er meteen uitrukken.' 

'Nee,' zegt Jezus. 

'Geduld.' 

'Ik ben bang dat als je dat onkruid er nu al uitrukt 

dat je ook het goede zaad er mee uitrukt. 

Niet te snel dus. 

Wacht tot de oogst. 

Pas dan kunnen we het onkruid bijeenhalen 

en verbranden. 

En dan kunnen we het tarwe opslaan in mijn schuur. 

Dan komt mijn Koninkrijk.' 

 

Kortom, heb geduld. 

Gods Koninkrijk komt niet 

door kracht of geweld. 

Dat zouden wij misschien wel willen. 

Maar Gods Koninkrijk komt door de Heilige Geest.  

De Geest van Gods liefde. 

Geduld. 

 

Maar Jezus voelt aan dat ze het nog steeds niet begrijpen. 

En daarom geeft Hij nog twee gelijkenissen. 

Het Koninkrijk Gods is als een mosterdzaadje. 

Het kleinste van alle zaadjes. 

En de laatste vergelijking. 

Het Koninkrijk Gods is als een heel klein beetje gist, 

dat genoeg is om drie maten meel te gisten 
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Gods Koninkrijk komt niet met een explosie van Gods liefde. 

God Koninkrijk komt niet met kracht en geweld. 

Nee, het begint heel klein. 

Zo klein als een mosterdzaadje, 

of zo klein als een heel klein beetje gist. 

 

Heeft u ondanks alles toch ook wel eens het gevoel  

dat ons geloof als een druppel op een gloeiende plaat is? 

Heeft ons geloof nog toekomst? 

De kerken lopen toch inderdaad steeds meer leeg.  

De meeste mensen geloven toch inderdaad 

nauwelijks nog in God. 

 

Maar er is ook een ander gezegde: 

Een druppel kan een steen uithollen. 

Mooi, hè. 

Door steeds op dezelfde plaats te vallen 

kan een druppel een steen uithollen. 

Volhouden dus. 

Ik denk dat Jezus ons dat wil leren. 

Volhouden. 

De kerk hoeft niet groot te zijn. 

Een mosterdzaadje of een heel klein beetje gist is al genoeg. 

Genoeg om de hele wereld te veranderen. 

En vergeet niet dat er ook nog eens een vijand is, 

die altijd alles schromelijk overdrijft! 

Amen. 


