Overweging 19 juli 2020
Jezus vertelt veel in gelijkenissen en daarbij gebruikt Hij voorbeelden uit het dagelijkse leven.
De samenleving van die tijd is heel anders dan de onze. Er zijn wat grootgrondbezitters die
dagloners inhuren als er veel werk is op het land. Er zijn kleine zelfstandigen zoals vissers en
timmerlieden. Er zijn mensen die een klein stukje grond hebben en er zijn herders die met de
schapen van het dorp op stap gaan. Geen fabrieken, geen grote kantoren en geen supermarkten.
De boodschap van Jezus spreekt de mensen aan. Jezus verkondigt een nieuwe samenleving.
Die nieuwe manier van leven noemt Hij het rijk van God of ook: het rijk der hemelen.
Dat rijk ven God is geen verre toekomst in het hiernamaals. In een ander verhaal geneest
Jezus een bezetene die blind is en niet kan praten. Na de genezing zegt Jezus: het is dankzij de
Geest van God dat ik geesten uitdrijf en dat betekent dat het rijk van God bij u is gekomen.
Met veel voorbeelden maakt Jezus duidelijk hoe dat rijk van God eruit ziet. Vandaag horen
we de gelijkenis van het onkruid. Tussen het goede graan komt ook onkruid op.
Wie een tuin heeft weet dat onkruid altijd op de loer ligt. Na de droge periode van de
afgelopen maanden groeit het nu als kool. Als je nu niet wiedt heeft het onkruid in een paar
weken alle goede gewassen overwoekerd. Zoiets hoorde je ook vorige week in de lezing. Het
graan dat tussen de distels komt kiemt wel maar wordt daarna verstikt en gaat dood.
Waarom zegt de man die het goede zaad zaaide dan: laat het graan samen met het onkruid
opgroeien? De eerste lezing van vandaag geeft een duidelijke aanwijzing. Het slot van die lezing
zal ik nog een keer voorlezen.
Gij, God, hebt uw volk geleerd dat de rechtvaardige een vriend van de mensen moet zijn en
Gij maakt uw volk hoopvol omdat Gij de kans tot inkeer biedt waar gezondigd wordt.
Dit is de sleutel om de gelijkenis van het onkruid te begrijpen. Geen zondvloed maar kans op
inkeer!
Terug naar de gelijkenissen. Gelijkenissen gaan over de samenleving, de samenleving die
moet worden omgevormd tot het rijk van God. In die samenleving is goed en kwaad; in ieder
mens is goed en kwaad. Dat is zó in de tijd van Jezus, dat is nog steeds zó in onze tijd. In de
gelijkenis willen de dienaren alle onkruid uitroeien, alleen het goede graan mag blijven.
Stel u voor dat wij op zo’n manier behandeld zouden worden. Er komt iemand hier in de kerk
en zegt dat alleen de goede mensen mogen blijven. Mensen die niet voor 100% goed zijn moeten
de kerk uit! Hoeveel mensen blijver er dan over in de kerk? Ik in elk geval niet.
Goed en kwaad zijn nauw verweven in alle mensen. Het kwaad laten woekeren kan niet: dan
zal het kwaad het goede overwoekeren. Ook vandaag horen wij de boodschap dat wij niet
achterover kunnen leunen. Er is werk aan winkel.
Koester het goede in je, zorg ervoor dat het tot bloei komt en vruchten draagt. Vergeet
ondertussen niet om het kwaad te bestrijden. Vaak hebben wij het zó druk met onszelf dat wij de
mensen om ons heen niet zien. Dat moeten wij veranderen.
In het rijk van God is plaats voor iedereen. Dat laat Jezus keer op keer zien. Jezus heeft tijd en
aandacht voor mensen die niet goed meekunnen; voor zieken en voor mensen die door hun
handicap buiten de gemeenschap moeten leven.
Het is een opdracht voor ons allemaal om aan dat rijk van God te werken. Moge de
Pinkstergeest ons daarbij steeds weer inspireren. Amen

