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Geliefde broeders en zusters, goede dag!

Het Evangelie van deze zondag (Mt. 13, 1-23) gaat over Jezus die aan de oever van het 
meer van Galilea predikt en hoe Hij, omwille van de grote menigte die bij Hem is, in een 
boot stapt en hen van op enige afstand van de oever toespreekt. Wanneer Jezus tot het 
volk spreekt, gebruikt Hij veel gelijkenissen: een voor iedereen verstaanbare taal, met 
beelden ontleend aan de natuur en aan de dagelijkse levensomstandigheden.


Het eerste dat Hij vertelt is een inleiding op alle parabels: over de zaaier die gul het zaad 
op elke soort grond uitstrooit. De echte hoofdacteur in deze parabel is het zaad dat, al 
naar gelang de grond, min of meer vrucht voortbrengt. De eerste drie terreinen zijn 
onvruchtbaar: op de weg wordt het zaad door de vogels opgegeten; op de rotsige 
ondergrond verdorren de kiemen omdat ze geen wortel hebben; tussen de doornstruiken 
wordt het zaad verstikt door de doornen. De vierde grondsoort is de goede, alleen daar 
schiet het wortel en brengt vrucht voort.


Jezus vertelt niet alleen de parabel, maar geeft aan zijn leerlingen ook uitleg. Het zaad dat 
op de weg valt duidt hen aan die de boodschap van het Rijk van God aanhoren maar het 
niet opnemen en dan komt de Boze en rooft het weg. De Boze wil niet dat het zaad van 
het Evangelie in het hart van mensen ontkiemt. Dat is de eerste gelijkenis. De tweede gaat 
over het zaad dat op de rotsen valt: dat verbeeldt mensen die het woord van God horen 
en het onmiddellijk opnemen, maar oppervlakkig, want ze hebben geen wortel en zijn 
onstandvastig; wanneer moeilijkheden en tegenkantingen komen, zijn deze mensen 
onmiddellijk terneergeslagen. Het derde geval is het zaad dat tussen de doornstruiken 
valt. Jezus, legt uit dat het hier gaat om mensen die het woord horen, maar die het, 
omwille van de wereldse zorgen en door de verleiding van de rijkdom, laten verstikken. 
Ten slotte het zaad dat in de vruchtbare grond valt en die mensen verbeeldt die het woord 
horen, het opnemen, het bewaren en het begrijpen, zo draagt het vrucht. Het volmaakte 
voorbeeld van deze goede aarde is de Maagd Maria.


Deze parabel spreekt vandaag tot elk van ons zoals hij tweeduizend jaar geleden tot de 
toehoorders van Jezus sprak. We worden eraan herinnerd dat we de grond zijn waarin de 
Heer onvermoeibaar het zaad van zijn Woord en van zijn liefde uitstrooit. Met welke 
gesteltenis nemen we het op? We moeten ons de vraag stellen: hoe is ons hart? Op welke 
ondergrond gelijkt het: op de weg, op de rotsgrond, op de doornstruiken? Het hangt van 
ons af of we goede aarde worden zonder doornen noch stenen, maar ontgonnen en met 
zorg bewerkt, zodat ze voor onszelf en voor onze broeders goede vruchten kan 
voortbrengen.


En het zal ons goed doen niet te vergeten dat ook wij zaaiers zijn. God zaait het goede 
zaad. We moeten ons de vraag stellen: welke soort zaad komt uit ons hart en uit onze 
mond? Onze woorden kunnen veel goed en ook veel kwaad doen; ze kunnen genezing 
brengen en kwetsen; ze kunnen aanmoedigen en ontmoedigen. Weet wel: belangrijk is 
niet wat ons hart en onze mond binnenkomt, maar wat er uit komt.

Onze Lieve Vrouw leert ons door haar voorbeeld hoe het Woord op te nemen, het te 
bewaren en het voor onszelf en voor de anderen vrucht te laten voortbrengen.


