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Er zijn twee gelijkenissen van de Heer die fundamenteel zijn: die van de zaaier en die van de tarwe en het 
onkruid. 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.


De apostelen zagen dat een menigte de leer van Jezus volgde (“Nooit heeft iemand gesproken als die man” 
Jh 7:46), dat velen hem een tijdje volgden maar hem daarna verlieten; dat velen hem verwierpen en 
bespraken wat hij leerde en zelfs de wonderen die hij deed (“Maar enkelen van hen zeiden: 'Door Beëlzebul, 
de vorst der duivels, drijft Hij de duivels uit.’" Lk 11:15”). De twaalf waren altijd bij Hem en getuigden van 
Hem: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten 
dat Gij de Heilige Gods zijt.” (Jh 6:68-69) en konden die afwijzing niet begrijpen. Er zullen altijd mensen zijn 
die Christus en zijn evangelie accepteren en mensen die het niet accepteren of misvormen. Dan wil de Heer 
dit grote mysterie van de vrije wil en het bewerken van God uitleggen met een parabel, de zaaier en het 
zaad .


Wat de Heer door deze gelijkenis leert is dat God altijd tot de mens spreekt, dat zijn woord vrucht 
voortbrengt en dat God in een zachtmoedige wijze tot de mens spreekt. De profeet zegt: zoals de 
regen die valt en vrucht voortbrengt; de Heer, zoals de zaaier die het zaad zaait.


1. Dit is de eerste waarheid die Jezus ons openbaart: dat God tot ieder mens in zijn innerlijke wezen, in zijn 
geest spreekt: “mijn vreugde vind ik bij de mensen” (Spr 8:31). Op een zachte manier raakt God het 
menselijk hart, zijn woord dringt het hart binnen -“want het woord van God is levend en krachtig. Het is 
scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest,” (Hbr 4:12) zal Sint 
Paulus zeggen-, het geeft leven, het beweegt ons om beter te zijn. Met andere woorden, het doel van zijn 
toespraak is niet alleen intellectueel, om waarheden of mysteries te kennen of te begrijpen, maar om de 
mens in spirituele beweging te zetten, om een bron van leven te zijn, vrucht te dragen, zegt de Heer. Zijn 
woord heeft de kracht en energie om de menselijke geest te heiligen, om het beste van ieder mens te laten 
groeien.

	 Hij spreekt op veel manieren tot de mens: uiterlijk hebben we zijn woorden in de Heilige Schrift, in 
de Evangeliën met de woorden en daden van Jezus zelf die het vleesgeworden Woord is, onze wijsheid. 
Innerlijk spreekt God in de mens door de Heilige Geest, vele keren tijdens een moment van gebed, of 
tijdens de Heilige Mis, door inspiratie, verlichting, troost etc. of buiten de momenten van gebed: door een 
lezing, een blije of verdrietige gebeurtenis, een film, of op een totaal onverwachte manier. Hoe goedgunstig 
en goed is de Heer die iedereen begrijpt, van iedereen houdt en zich aan iedereen aanpast wanneer hij met 
hem communiceert.


2. En de tweede en belangrijke waarheid: Waarom brengt zijn woord soms geen vrucht voort en soms zo 
veel vrucht? Dit wordt door Jezus uitgelegd: God komt het menselijk hart niet met geweld binnen omdat hij 
de mens als spiritueel en vrij wezen heeft geschapen. Dat wil zeggen dat de vruchten van het terrein 
afhankelijk zijn; die grond is de vrije wil van de mensen: van degenen die praktisch gesloten zijn voor het 
spirituele tot degenen die dorsten naar het spirituele.

	 En Hij legt de drie belangrijkste oorzaken uit die verhinderen om de stem van God te beluisteren of 
die verhinderen dat het beluisterde woord veel vrucht in de ziel draagt: een gesloten hart voor geestelijke 
dingen, die maar kan niet begrepen wanneer Hij spreekt (de weg en vogels); het gebrek aan standvastigheid 
ten tijde van de beproevingen (rotsachtige plekken); en de ongecontroleerde liefde en zorgen voor wereldse 
dingen (tussen distels).


3. Met deze leer wil de Heer dat we nooit vergeten om drie genaden te vragen en er altijd aan te werken: 1) 
om steeds een open hart voor zijn stem hebben -weg-; 2) om standvastig te zijn in geloof, hoop en liefde - 
rotsachtige plek-; 3) om niets te waarderen of lief te hebben wat geen christelijke vruchten oplevert, en om 
je niet te laten meeslepen door wereldse criteria -tussen distels-.

	 Hij wil ook dat we dankbaar zijn voor wat Hij ons schenkt en ons gegeven heeft, zodat iedereen de 
vruchten kan dragen die Hij van ons wil. Ieder naar zijn maat, zoals hij in de gelijkenis zegt.


Moge OLV, in wiens schoot het Woord mens geworden is, en die al deze dingen in haar hart mediteerde, 
ons model en onze voorbidder zijn in het ontvangen en dragen van de stem van God. Amen.



