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KRIJTBERG   ZONDAG, 23 JULI 2017 

over Matteus, 13, 24 -43 

Het is werkelijk verbazingwekkend, lieve mensen, hoe ongelooflijk verschillend God is in vergelijking met ons 
mensen. Altijd als we God tegen komen in onze lezingen is het net alsof Hij alles doet, zegt, ziet, volkomen 
tegenovergesteld aan de wijze waarop u en ik zouden handelen, spreken of kijken. Neem nou bij voorbeeld de 
Acht Zaligheden waarmee Jezus zijn bergrede begint. Gelukkig de armen, de zachtmoedigen, de barmhartigen, 
de vredestichters en zij die vervolgd worden. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat iemand van ons die waarden 
gekozen zou hebben als wegwijzers in ons leven. Wij zouden vermoedelijk zeggen: Gelukkig de rijken, de 
sterken, de assertieven, de succesvollen en zij die in staat zijn anderen leiding te geven. Hoe komt het dat Jezus 
zo een andere kijk heeft dan wij. 

Wanneer Jezus zijn leerlingen uitzendt om voor hem de weg te bereiden en de komst van het Rijk Gods aan te 
kondigen, dan zegt Hij hen dat zij niets moeten meenemen: Geen geld, geen voorraden, geen rolkoffer of rugzak. 
Ga maar 'met lege handen'! Dan moet je ons zien als we op reis gaan. Zo goed voorbereid als mogelijk. Papieren 
in orde, portemonnee op zak en reisverzekering achter de hand voor als er iets misgaat. Waarom gaan wij en 
God zo verschillend te werk? We zijn toch geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis? 

Het evangelie van vandaag geeft ons weer een voorbeeld. Een prachtige akker ingezaaid met de beste tarwe. 
Maar wat er op groeit is niet alleen tarwe, maar ook hinderlijk en schadelijk onkruid. De dienaren van de 
eigenaar reageren precies zo als wij zouden reageren. Zullen we die troep uitrukken? Wij willen dat onze akker in 
prima staat is om een rijke oogst voort te brengen. En we gunnen zeker de vijand van onze eigenaar niet de lol te 
zien dat onze akker er onverzorgd bij staat. Het liefst zouden we die ellendeling een lesje leren. Waarom 
reageert God zo anders dan wij? De profeet Hosea, 700 voor Christus, worstelde al met die zelfde vraag en geeft 
ons een heel duidelijk antwoord: "Ik zal mijn toorn laten varen, zegt de Heer, want God ben ik, en geen mens. Ik 
ben in jullie midden de Heilige. Ik zal niet meer in woede ontsteken." (Hos.11,9) 

Dat klinkt prachtig, maar intussen zitten wij met de ellende. Wij moeten leven in een wereld waarin goed en 
kwaad naast elkaar bestaan tot ellende van allen. Kijk alleen maar naar de beelden van het glorieus op IS 
heroverde Mosul: Een grote ruïne. Zo ziet het onkruid tussen de tarwe er uit. Kijk maar naar die boten vol 
migranten die proberen de Middellandse zee over te steken om te ontsnappen aan een akker waar meer 
onkruid is dan tarwe. Kijk naar de schrijnende armoede hier en de excessieve rijkdom daar. Is dat wat God zo 
graag wil? Waarom komt Hij niet tussen beide? "Want ik ben God, en geen mens. Ik ben de Heilige in jullie 
midden! Ik zal niet meer in woede ontsteken!" 

Zijn dat niet alleen maar mooie woorden? Is God werkelijk de Heilige die zou kunnen uitbarsten, maar er voor 
kiest dat niet te doen? Die tussen beide zou kunnen komen maar daar zeer terughoudend in is? Of is Hij in feite 
machteloos, steeds weer verkondigend dat Hij recht zal doen aan de armen, maar feitelijk niet in staat om woord 
te houden. Kan Hij de corruptie niet de kop indrukken en het onbarmhartige egoïsme geen halt toeroepen? De 
Bijbel heeft een paar gebeurtenissen verteld waarbij God zich niet heeft ingehouden, maar zijn toorn de vrije 
loop heeft gelaten. 

De zondvloed was zo een gebeuren. Maar God had meteen weer spijt van de verwoesting die Hij had aangericht 
en beloofde dat nooit meer een vloed alle leven van de aarde weg zou vagen. De verwoesting van Sodoma en 
Gomorra was weer zo een ramp. En wat te zeggen van de tien plagen waarmee God Pharao dwong zijn volk uit 
de slavernij te laten vertrekken. Nee, God maakt zich niet schuldig aan grootspraak. Ook in het evangelie van 
vandaag belooft Hij ieder recht te doen op het einde der tijden. Maar waarom dan niet nu? "Omdat ik God ben 
en geen mens. 

Omdat Ik de Heilige ben in uw midden, en echt anders dan jullie onheiligen. 

 



God kan wachten. Ook daarin verschilt Hij van ons, die alles onmiddellijk willen rechtzetten. Wij gaan voor 
onmiddellijke behoefte bevrediging, voor het snelle succes. Wij zijn ongeduldig en willen zo snel mogelijk ons 
gelijk krijgen. Maar God kan wachten. Kijk maar naar de Vader van de verloren zoon. Die ging niet achter zijn 
zoon aan met bedreigingen of omkoperijen. Hij wachtte, steeds op de uitkijk. Hij gaf zijn zoon de kans te groeien, 
te leren, ervaringen op te doen, berouw te krijgen, om te keren en naar zij Vader terug te gaan. Dat is blijkbaar 
Gods wijze van doen. Hij wacht in de hoop dat wij zullen groeien, leren van het leven en naar Hem, onze Vader, 
terug keren. Dat doet de eigenaar van die akker. Hij wacht. Het is nooit zo helder wat tarwe is en wat onkruid, 
wat belofte inhoudt of wat miskraam blijkt. De tijd van de oogst is de tijd van het oordeel en dat oordeel is aan 
God. 

Maar wat kunnen wij dan doen in de tussentijd? Kunnen wij alleen maar wachten met de wachtende God? Wij 
kunnen doorgaan te doen wat God ons steeds vraagt te doen: God God laten zijn en Hem ons vertrouwen 
schenken. Elkaar lief hebben en zoveel mogelijk met allen in vrede leven. En geloven dat God gerechtigheid doet, 
ook als onze idee van gerechtigheid zeer verschilt van de zijne. "Want Hij is God, en geen mens. Hij is de Heilige 
in ons midden." Amen. 

----------------------------------- 

SERMON  KRIJTBERG    SATURDAY, JULY 22ND. 2017 

om Mathew 13, 24 – 43 

It is absolutely amazing, my friends, how different God is, compared to us people. Every time we encounter God 
in our readings He seems to do things, say things, see things in quite the opposite way to what you or I would 
have said or done. Just take the 'Beatitudes' with which Jesus starts his great sermon on the mount: Happy are 
the poor, the meek, the gentle, the mercyful and those who are persecuted. I do not think that any one of us 
would have come up with these values as guidelines for our life. We would probably go for: Happy are the rich, 
the strong, the assertive, the succesful and those who know how to be a leader. How is it that Jesus sees things 
so differently from us? 

When He sends his disciples out to prepare the way for him and to proclaim the coming of God's kingdom He 
tells them not to take anything with them: No money, no supplies, no suitcase or backpack. Just go empty 
handed! And now look at us when we go anywhere: well prepared if possible, with our documents in order, our 
purse filled and security in place in case of any eventuality. Why is it we and God are so very different? Haven't 
we been created in God's image and likeness? 

Today's gospel gives us another example. A wonderful field with first class wheat sown in. And then suddenly up 
comes not only the wheat, but ugly, hurtful darnel as well. The owner's servants react as we would react. We 
would want action. We would want the field cleansed of all rubbish and ready to produce a rich harvest. We 
certainly would not want to give the owner's enemy the joy of seeing our field producing a mixed bag. No, we 
would go for it and teach the villain a lesson. Why is God's reaction so different from ours? The prophet Hosea, 
from long ago, about 700 years before Christ, struggled with the same question and came up with a fantastic 
answer: "I will not give rein to my fierce anger, says the Lord, for I am God, not man. I am the Holy One in your 
midst and have no wish to destroy!" 

Yes, that sounds great but, in the mean time we are stuck with the problem. We are living in a world where good 
and evil coexsist to the misfortune of all. Just look at the pictures of the recently victoriously conquered Mosul in 
absolute ruins. That is what the darnel in the field is all about. Look at those boats, full of migrants, trying to 
cross the Mediteranian. They are escaping from a field with more darnel than wheat. Look at the wartorn 
countries of our world compared to the richess of the high and the mighty. Is that what God wants? Why does 
He not interfere? "Because I am God, not man. The Holy One in your midst, who has no wish to destroy. 

Are those just big words? Is God really the Holy One who could destroy, but choses not to? Who could interfere, 
but is reluctant to do so? Or is He indeed powerless, professing that He is going to do justice to the poor, but in 
fact unable to do so? Can He not stop corruption, nor put an end to mercyless selfishness? The Bibel tells us of 
quite a few instances when God did not restrain Himself. That He let his anger get out. The great flood was such 



an instance. But God regretted the devastation and promissed not to let a flood erase all living beings from the 
face of the earth again. The destruction of Sodom and Gomorra was one other terrible event. And what about 
the ten plagues with which God forced Pharao to let God's people go. No, God is not boasting. Even in today's 
gospel He promisses to do justice and see to the right of everyone at the end of time. But why not now? Because 
He is God and not man, the Holy One in our midst, and very different from us unholy ones. 

God can wait. There again He differs greatly from us, who prefer to settle things immediately. We go for instant 
gratification, quick succes. We tend to be impatient and cannot wait for our scores to be settled. But God can 
wait. That is what the Father of the prodigal son did. He did not go after his son, threatening or bribing him. He 
waited, constantly on the lookout. He gave his son the chance to grow, to learn, to experience, to repent, turn 
around and return to his Father. That seems to be God's way of proceding. He waits, hoping that we will grow, 
learn from life and return to Him, our Father. That is what the owner of the field does.He waits. It is never so 
clear what is good or bad, what is promising or despicable. Harvesttime is the time to discern and to judge, and it 
is God who will do so. 

What should we do in the mean time? Cant we do anything but wait as God waits? We are invited to do what 
God has always asked us to do: Let God be God and trust Him. Love one another and live as much as possible in 
peace with everyone. And hold on to our faith in God's justice, which does not always coincide with our idea of 
justice, because He is God, not man, the Holy One in our midst. Amen. 

 


