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Gelezen: Matteüs 13:24-30, 36-43 
Titel: Het goede is onder ons 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Ineens was het er weer….het gesprek over racisme, ineens waren ze er weer…..de 
demonstraties al dan niet georganiseerd en al dan niet toegestaan. En in deze tijd 
daarbij de vraag of mensen wel genoeg afstand bewaren of niet. Ineens waren ze er 
weer, de protesten van boeren die zich bekneld voelen door dreigende maatregelen 10 
van politici en soms dan ook politici bedreigen. En in beide gevallen gaat het om 
groepen mensen die tegenover elkaar staan of tegen elkaar worden uitgespeeld. 
Groepen tegenover elkaar, waarbij de één zich meer voelt dan de ander of juist 
anders, de één voelt zich minderwaardig ten opzichte van de ander of denkt dat de 
ander hem of haar minderwaardig vindt. En het is heel goed mogelijk dat die 15 
gedachte dat de ander jou minderwaardig vindt gewoon klopt. Wij mensen hebben 
soms in ons dat we ons superieur vinden ten opzichte van anderen. Wij blanken 
hebben dat zeker in de geschiedenis gehad. En soms worden boeren bekeken op 
een manier die niet terecht is. Ik hoorde het nog net iemand zeggen: “Ik ben maar 
een domme boer”. En hoe moet je daar dan op reageren.  20 
 
Ineens was het er weer het gesprek over racisme, het gesprek dus ook over 
vooroordelen. En dat is niet nieuw, racisme, zoals vooroordelen niet nieuw zijn. Toen 
ik een jaar of 15 was woonde ik met mijn ouders in Oost-Groningen. Ik kwam toen op 
een moment in contact met leeftijdgenoten uit het midden van het land. Toen één 25 
van hen mij vroegen naar wat voor school ik ging, antwoordde een ander voor mij: 
“Ach, daar zijn alleen maar BLO’s”  Toen ik daarop zei dat ik naar het Gymnasium 
ging ben ik eerst overhoord of ik wel genoeg Latijn kende. Het duurde even voordat 
men mij geloofde. En misschien is dat ook wel een vorm van racisme, het is in ieder 
geval verbonden met vooroordelen en met een gevoel van superioriteit. En zo zijn er 30 
natuurlijk veel meer voorbeelden te noemen. Hoe kijken mensen uit de randstad naar 
noordelingen, of naar oosterlingen. En andersom……? Dat mag je zelf invullen.  
 
Maar….even eerlijk….ben ik zelf vrij van racisme of van vooroordelen? Wat voel ik, 
als ik op een avond in Amsterdam op het station loop van het ene perron naar het 35 
andere en ik passeer een groep donker-gekleurde medemensen die daar staan te 
roken en ik weet dat op dat station drugs worden verhandeld en gebruikt? Wat voel ik 
dan bij deze donker-gekleurde mensen en hoe terecht is dat gevoel?  
 
Vooroordelen dus, ja, of ervaringen die verbonden zijn met een bepaalde groep 40 
mensen. Ja, en er zijn groepen mensen, wij mensen zijn niet allemaal hetzelfde, en 
soms moet je onderscheid maken. Als de marathon opvallend vaak gewonnen wordt 
door mensen uit Kenia of Ethiopië met een donkere huidskleur dan mag je gewoon 
zeggen. Onderscheid zonder superioriteit of minderwaardigheid is natuurlijk geen 
probleem.  45 
 
Het komt dus neer op kijken, goed kijken, kritisch kijken naar wat is en kritisch kijken 
naar je eigen beeld, naar jouw manier van kijken. En soms moet je constateren dat je 



het op dit moment niet kunt zien maar dat je meer tijd nodig hebt, ook meer tijd nodig 
hebt om de ander goed te kunnen zien. Een vooroordeel kan namelijk ook een 50 
oordeel zijn dat je voortijdig, dus te vroeg maakt. Op die manier een vooroordeel. 
Kijken en soms dus ook wachten.  
 
In het verhaal van vanmorgen vertelt Jesus een gelijkenis en vragen zijn leerlingen 
naar de uitleg. In het verhaal, in de gelijkenis, gaat het ook over zien en kijken. Kijken 55 
naar de akker, kijken naar het graan en zien dat er ook onkruid aanwezig is. De 
knechten komen met een plan, als ze zien dat er onkruid is. Zij willen het er wel 
uittrekken. En dat moet dus niet. Iemand met verstand van zaken heeft mij uitgelegd 
dat het ondoenlijk is om bij pas-opkomend graan te wieden. Je trekt dan met het 
onkruid ook het graan eruit. En ik las ook ergens dat dit onkruid waarschijnlijk valse 60 
tarwe is geweest. Dat komt blijkbaar veel voor in het land van Jesus en is dus 
herkenbaar voor de hoorders van dit verhaal. En deze valse tarwe lijkt in het begin 
ook heel sterk op tarwe, dus je kunt het verschil ook nauwelijks zien. En zo is het dus 
ook soms met goed en kwaad, dat jij, dat ik, het nauwelijks kunnen onderscheiden, 
zeker niet in het begin. En dan moet je dus wachten met scheiden met het 65 
vertrouwen dat het graan zal groeien en er niet aan onderdoor zal gaan. Het goede 
zal stand houden, het goede dat onder mensen is, het goede dat in de wereld is. Het 
goede is onder de mensen, het goede is in de mensen, in de mensen van het 
koninkrijk, het koninkrijk van de hemel. Het goede graan overleeft het onkruid, 
overleeft de machten van het kwaad, zoals Jesus het duidt.  70 
 
En aan het eind, dan zal de scheiding zijn tussen graan en onkruid. En dan kun je 
kijken in dit verhaal naar het graan, je kunt ook kijken naar het onkruid. En het is 
opvallend dat wanneer de leerlingen vragen naar de betekenis van deze  gelijkenis, 
dat ze dan vragen naar de gelijkenis van het onkruid op de akker. Zij noemen dan 75 
niet het graan, jammer eigenlijk. Of is het herkenbaar, dat wij meer kijken naar het 
onkruid, naar het kwade dus dan naar het graan, het goede. Wat zie jij het eerst in 
mensen, het kwade of het goede? Wat zie je het eerst in deze wereld, wat zie je het 
eerst in jezelf? Wat zie je het eerst in die ander, die ander van die andere groep, die 
ander die woont aan de andere kant van de wereld? Wat zie je het eerst?  80 
 
Ineens was het er weer, het gesprek over racisme. Ik denk dat het goed is, dat dat 
gesprek er dan ineens weer is. De aanleiding natuurlijk niet, maar wel dat we als 
mensen op die manier leren kijken en naar ik hoop ook elkaar horen en van elkaar 
leren. Want dat is dan graan, graan dat groeit op de akker. Dat wij in de ander zien, 85 
het kind van God, niet meer en niet minder, dat wij in de ander zien het kind van het 
koninkrijk. Dat is graan, en dat graan is veel meer waard dan onkruid.  
En mensen die als onkruid in de oven worden gegooid, zoals Jesus het in zijn uitleg 
noemt…..ik denk dat we dat maar niet te letterlijk moeten nemen. Niemand is alleen 
maar slecht, ook al zijn er slechte daden. 90 
Graan groeit op de akker, op weg naar de oogst. Waarbij onterecht onderscheid 
verdwijnt, geen minderwaardigheid, geen superioriteit, geen slavernij, geen 
overheersers. 
Er is een lied dat al een tijd in mijn hoofd zit, een lied dat ik graag zou zingen en laten 
zingen met een grote groep dicht bij elkaar, een lied ontstaan in het hart van 95 
donkergekleurde mensen…. 
We shall overcome, we shall overcome soms day. O deep in my heart, I do believe, 
we shall overcome some day. We’ll walk hand in hand, we’ll walk hand in hand, 



some day, O deep in my heart, I do believe, we’ll walk hand in hand some day. We 
will live in peace, we will live in peace some day. O deep in my heart, I do believe. 100 
We will live in peace some day,.  
Het goede komt en is onder ons. Omdat wij van God zijn.  
Amen.  


