
16e Zondag door het jaar 23 juli 2017 

Lezingen: Wijsheid 12, 13 + 16-19; Romeinen 8, 26-27 en Matteus 13, 24-43 

Wij geloven dat onze kerk heilig is. We spreken het altijd uit in de geloofs-
belijdenis: Ik geloof in de heilige katholieke Kerk. Door het Doopsel zijn we allen 
bevrijd van de zonde en geheiligd. De apostel Paulus noemt de gedoopten dan 
ook de heiligen. En als we Eucharistie vieren zijn we verbonden met de 
gemeenschap van al Gods heiligen. En we mogen hier met God omgaan door te 
luisteren naar zijn woord en door God te danken. In de Communie mogen we het 
Lichaam van Christus ontvangen en worden we bevestigd als Lichaam van 
Christus, dat de Kerk is. We mogen daarom blij zijn, dat we bij deze heilige Kerk 
behoren. 

En toch hebben we ook veel kritiek op de Kerk. Er is veel in de kerk dat niet 
deugt. Naast voorbeeldige christenen zijn er ook velen die zich wel christenen 
noemen, maar zich bepaald niet als christenen gedragen. En dat is niet alleen zo 
in de kerk van vandaag, maar we zien het in heel kerkgeschiedenis veel 
zondigheid, veel wat niet deugt. We zien het al vanaf het eerste begin. 

Daarom vertelt Jezus vandaag de parabel van de akker, waar de Mensenzoon 
goed zaad gezaaid heeft, maar waar met het zaad ook het onkruid opgroeit, dat 
niet door de Mensenzoon gezaaid is. Het ligt dan voor de hand om te reageren: 
uitrukken dat onkruid, om de kerk te zuiveren van al dat kwaad. Dat is ook de 
reactie van de knechten, als zij dat onkruid zien opgroeien. Maar de man die het 
goede zaad heeft uitgezaaid, de Mensenzoon, denkt daar anders over: je zou met 
het onkruid ook de goede tarwe kunnen uittrekken. Het is beter te wachten op 
de oogst. Dan zal de Mensenzoon zijn engelen uitzenden om rechtvaardigen en 
zondaars van elkaar te scheiden. Aan het eind is er het oordeel. 

Maar voor het zover is, is er de tijd van Gods barmhartigheid, heeft God geduld 
en geeft God mensen de tijd, om tot inkeer te komen. In de 1e lezing uit het Boek 
Wijsheid hoorden we, dat Gods barmhartigheid geen teken van zwakheid is, God 
toont juist zijn kracht door zachtmoedig te zijn en zo laat God zien, dat Hij een 
vriend van de mensen is. 

En de Heer spoort zijn dienaren aan, om ook barmhartig om te gaan met de 
tekorten en zonden van anderen door verdraagzaam te zijn en geduld te hebben 
en anderen de tijd te geven om tot inkeer te komen. Dat in plaats van te oordelen, 
te veroordelen en anderen buiten te sluiten vanwege hun slecht gedrag, om zo 
een zuivere kerk te krijgen. Voor ons mensen komt er als extra reden bij, dat wij 
niet goed in staat zijn om anderen te oordelen. Wij kunnen oordelen over wat we 
zien of horen van een ander, we kunnen niet in het hart van een ander kijken; dat 
kan alleen God. Daarom kunnen we het oordeel beter aan God over laten. 

Alleen als we verdraagzaam en geduldig met elkaar omgaan, kunnen we laten 
zien, dat we elkaar als onze zusters en broeders beschouwen, en dat we echt 
kinderen van God zijn, barmhartig zoals onze hemelse Vader barmhartig is. 

Dan kan het rijk van God onder ons groeien, zoals een mosterdzaadje kan 
uitgroeien tot een grote boom. Dan kunnen we zijn als gist in onze samenleving, 



om heel de samenleving te doordesemen van Gods barmhartigheid en 
zachtmoedigheid. 
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