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15e zondag, jr. A, Xaveriuskerk, Jes. 55, 10-11; Ps. 65, 10-14; Rom. 8, 18-23; Mat. 

13, 1-23 

Ward Biemans SJ 

Broeders en zusters, vorige week heb ik een wandelretraite begeleid in de 

Ardennen. Met een groep van vijftien personen hebben we een groot deel van de 

dag in stilte gelopen in prachtige natuur- en landbouwgebieden, mediterend over 

Bijbelteksten en over ons eigen leven. Het bleek al snel hoe weldadig dit kan zijn. 

Het bracht ons terug naar datgene wat wezenlijk van belang is in ons leven, in onze 

relaties met God en met elkaar. In de stilte kom je tot bij de kern van ons bestaan. 

Je kunt je oren scherpen om te luisteren naar wat God je te zeggen heeft. Het 

woord van God is krachtig, zo hoorden we in de eerste lezing uit Jesaja. Het keert 

niet vruchteloos terug naar God, maar het zal eerst zijn wil volbrengen.  

God is met mensen aan het werk in al hun kwetsbaarheid. Hij werkt in het 

verborgene met zijn genade en zijn barmhartigheid. Hij is aanwezig onder ons 

terwijl wij Hem niet kunnen zien. Zijn blijde Boodschap heeft betrekking op het 

Rijk Gods, dat midden onder ons is, maar dat toch pas als een Rijk van 

gerechtigheid en vrede op het einde der tijden volledig aan ons geopenbaard zal 

worden. Nu nog lijdt de natuur aan barensweeën, zoals de apostel Paulus het 

uitdrukt. Iedere moeder zal kunnen onderschrijven dat het doorgeven van het leven 

met moeite gepaard gaat, maar dat het ook alleszins die moeite waard is.  

Omdat we hier spreken over de geheimen van het Rijk Gods, daarom spreekt Jezus 

in gelijkenissen. Hij heeft het over zaad dat onmiddellijk wordt opgegeten door de 

vogels. In zijn uitleg zegt Jezus dat dit gaat over mensen die niet luisteren naar het 

woord van Gods koninkrijk, dat is gezaaid in hun hart. Maar hun hart is verhard, zij 

hebben zich overgegeven aan cynisme en verbittering. 

Wanneer wij Jezus’ woorden horen, dan dienen we ons te realiseren dat Hij degene 

is die onze harten kent. Wij kunnen niet in het diepst van iemands hart kijken, 

zolang die ander zich niet kenbaar maakt aan ons.  

In andere gevallen, zo zegt Jezus, komt het voor bij mensen dat zij wel snel 

opkomen, snel ontkiemen, maar geen wortel schieten. Deze gelijkenis maakt ons 

duidelijk dat het er in het leven niet alleen gaat om datgene wat we zien, om het 

uiterlijke of om snelle prestaties, maar juist ook om datgene wat niet zichtbaar is. 



Als we bidden, zijn we ook vaak alleen in onze binnenkamer. Net zoals we bij een 

plant de wortel niet kunnen zien zolang die in de grond zit, zo kunnen we bij een 

mens ook niet meteen zien of iemand is gegrond in God. Ja, soms kan je het wel 

zien, bij mensen die dat uitstralen, dat ze contact hebben met het goddelijke. Zo is 

het met het gebedsleven, dat is de bron die ons voedt, zoals de levenssappen via de 

wortels de bloem bereiken, zodat er vruchten gevormd kunnen worden. Dat kost 

tijd. Zo vraag ook ons gebedsleven tijd en dus geduld, voordat het vrucht draagt.  

En dan is er nog het zaad dat tussen de distels terechtkomt. Ik meen dat dat in 

onze tijd nogal eens voorkomt. Jezus heeft het over diegenen die het woord wel 

horen, maar het wordt verstikt door de zorgen van de wereld en de begoocheling 

van de rijkdom. Het kan dus gaan om diegenen die overal problemen zien, die altijd 

hun kritiek klaar hebben. Misschien hebben wij zelf soms ook wel die neiging. Op 

zo’n manier kan het woord niet tot bloei komen. En dan zijn er ook nog mensen 

voor wie plezier wel maken het allerbelangrijkst in het leven lijkt en wiens leven op 

die manier eigenlijk heel oppervlakkig wordt.  

In al deze gevallen geldt opnieuw dat het niet aan ons is om te oordelen over 

anderen. We kunnen beter  kijken hoe wij zelf vrucht kunnen dragen, dertig-, 

zestig- of honderdvoudig, nadat we Jezus’ woorden hebben gehoord, tot ons 

hebben laten doordringen en begrepen. Dat is een opdracht voor ons hele leven, en 

de vervulling daarvan kan een voldoening geven, die niet in getallen is uit te 

drukken. Amen.  



 

15th Sunday, yr. A, Xavier Church, Is. 55, 10-11; Ps. 65, 10-14; Rom. 8, 18-23; Mat. 

13, 1-23 

Dear brothers and sisters, last week I accompanied a hiking retreat in the Belgian 

Ardennes. With a group of fifteen people, we spent a great part of the day in 

silence in beautiful natural and agricultural areas, while meditating on Biblical texts 

and on our own lives. It soon turned out how beneficial this may be. It brought us 

back to what is essential in our lives, in our relationships with God and with our 

loved ones. In the silence, one arrives at the heart of our existence. We sharpened 

our ears to listen to what God has to say to each one of us. The word of God is 

powerful, so we heard in Isaiah's first reading. It does not return to God without 

bearing fruit, but it will first accomplish His will. 

God is at work among people with all their vulnerabilities. He works in mysterious 

ways with His grace and His mercy. He is present among us while we can not see 

Him. His Gospel message refers to the Kingdom of God, which is among us, but 

only at the end of time it will be fully revealed to us as a kingdom of righteousness 

and peace. From the beginning till now the entire creation has been groaning in 

one great act of giving birth, as the apostle Paul expresses it. Every mother here 

present will recognize that giving birth often comes with difficulty, but it is worth 

all the effort. 

Because we are speaking about the mysteries of the Kingdom of God, therefore 

Jesus speaks in parables. He is talking about seeds that are immediately eaten by the 

birds. In his explanation, Jesus says that this is comparable to people who do not 

listen to the word of God's Kingdom, that is sown in their hearts. Their hearts are 

hardened, they have given in to cynicism and bitterness. 

When we hear Jesus' words, we must realize that He is the one who knows our 

hearts. We for ourselves cannot look into the depths of the other person's heart as 

long as he or she does not reveal himself or herself to us. 

In other cases, Jesus says, it occurs that people hear the word and welcome it at 

once with joy, but they have no root in them. This part of the parable makes it clear 

that life is not just about quick results and outward performance, but what matters 

more is often what we cannot see. When we pray, we are often alone in our inner 

room. Just as we cannot see the root of a plant as long as it is in the ground, we 

cannot immediately see if someone is rooted in God through prayer. Yes, 

sometimes you do see in people who radiate that they are in touch with the divine. 



This is how it goes in our prayer life, this the source which nourishes us, just like 

sap flows in a plant and finally reaches the flower, so that fruits can be formed. 

This takes time. Similarly, prayer takes time and therefore it requires patience 

before it bears fruit. 

And then finally there are those who received the seed in thorns. I think this is 

quite common in our times. Jesus is talking about those who hear the word, but it 

is choked by the worries of the world and the lure of riches. So we can come across 

people who see problems everywhere, people who criticize everything. We might 

even be inclined to do so ourselves and thus hinder the word to blossom. Or, on 

the other hand, we see people for who having fun is the most important thing in 

life and who thus give in to superficiality. Again, in all those cases it is not up to us 

to judge others, but rather to see how we can bear fruit ourselves, be it thirty, sixty 

or a hundredfold, after having heard and understood Jesus’ words. This is 

something to which we can be dedicated our whole lives, and the fulfillment this 

gives, cannot be expressed in any number. Amen. 

 


