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Preek van 19 juli 2020 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

EEN ZEKERE MATE VAN ONVOLMAAKTHEID 

Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 

(Matteüs 13,29) 

Raaigras 

Als de boer uit de gelijkenis werkelijk het woord ‘onkruid’ had gebruikt, zou het 

geen goede boer zijn geweest. Want onkruid kán bestreden worden. Maar de 

boer uit de gelijkenis van Jezus gebruikte een ander woord. Het ging om 

‘raaigras’. ‘Dolle tarwe’ wordt ook wel gezegd. Het gaat om gewas dat 

aanvankelijk sprekend lijkt op tarwe, maar gaandeweg iets anders blijkt te zijn. 

Maar dan is het kwaad al geschied: de wortels van het raaigras en het graan zijn 

al zo in elkaar verweven, dat het raaigras er niet uit te trekken valt zonder het 

graan mee te trekken. 

Wat de gelijkenis van Jezus wil laten zien is dat goed en kwaad lastig uit elkaar 

te halen zijn. Sterker, ze lijken soms verdacht veel op elkaar. We denken vaak 

zwart-wit. Maar de werkelijkheid ligt ingewikkelder.  

Arnon Grunberg 

Daarom liet ik het filmpje met Arnon Grunberg zien. In een serie 

televisiegesprekken van journalist Stevo Akkerman over goed en kwaad, zegt 

Grunberg:  

‘Goed en kwaad zijn geen absolute tegenpolen, er ligt een groot grijs gebied 

tussen, waarin wij ons allemaal bewegen. Het kwaad zit in het goede, het begint 

al als jij denkt te weten wat het goede is. Voor mij is een grote bron van kwaad 

het verlangen naar zuiverheid en dan besluiten: dat zijn de onzuivere mensen, de 

zondige mensen, de vijanden, die moeten we verslaan of uitroeien om een betere 

wereld te krijgen. Ik denk dat de acceptatie van een zekere mate van 

onvolmaaktheid het goede is.’ Aldus de auteur.  
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Zuivering 

Het verlangen naar zuiverheid dat kan leiden naar zuivering van de zogenaamde 

onzuivere mensen - het is de houding van de knechten in de gelijkenis. Het is de 

consequentie van élke doorgeschoten ideologie. Voor het fascisme waren de 

joden de onzuivere mensen. Voor de communisten de bourgeois. Voor IS de 

ongelovigen. In Rwanda waren het de Tutsi’s. Voor de bevolking van Myanmar 

de Rohingya. Het kwaad begint waar mensen denken dat zij goed zijn en anderen 

slecht.  

Het is tegen dat soort zuiveringsdenken dat de gelijkenis zich keert. Het 

evangelie is geen ideologie. Het bevat een wijsheid die meer ziet dan een 

versimpeld zwart-wit-denken. Het leert een mens ook kijken in zijn eigen hart. 

Paulus 

De apostel Paulus laat ergens zien dat de wortels van goed en kwaad, van graan 

en dolle tarwe verstrengeld liggen tot in je eigen hart. Hij schrijft: ‘Als ik het 

goede wil, is tegelijk het kwaad in mij niet ver’ (Romeinen 7,21). Die zelfkennis 

zou je ieder mens toewensen. Want waar die zelfkennis ontbreekt, zie je al snel 

het kwaad alleen bij de ander. 

Of bij God. Want die krijgt ook nog weleens de schuld. ‘Waarom grijpt God niet 

in?’ is de vraag die mensen al sinds heugenis bezighoudt. We wijzen graag van 

onszelf af. Maar misschien is dit een begin van een antwoord: ‘Waarom God niet 

in wil grijpen? Omdat God geen ingrijpgod is. Was dat wel zo dan zou met het 

raaigras ook het graan losgetrokken worden. Het zou het einde van alles zijn.’  

Lankmoedig 

De hervormde theoloog Noordmans schreef lang geleden een meditatie over dit 

Bijbelgedeelte. Hij gaf haar de titel ‘Lankmoedigheid’.  

Lankmoedig – een ouderwets woord dat toch naadloos past bij het verhaal dat 

Jezus vertelt. Wij zouden misschien het woord ‘tolerantie’ gebruiken. Dat ligt ons 

voor in de mond: we moeten tolerant zijn. Maar tolerantie is zoiets als gedogen, 

dulden, toestaan zolang als... Maar lankmoedigheid is meer dan dulden. Het 

heeft te maken met geduldig zijn. Met barmhartigheid. Met lang en veel 

verdragen en vergeven. Waarom grijpt God niet in? Omdat God het niet kan en 

niet wil. Hij is een en al lankmoedigheid.  
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Jezus 

En zo ging Jezus zelf ook door de velden van onze wereld. Met lankmoedigheid. 

Hij deelde mensen niet in met: jij bent goed en jij bent fout. Hij ging juist om met 

mensen die te boek stonden als zondig: tollenaars, sekswerkers, bezetters. Hij 

trok geen streep tussen hen en zichzelf. Let wel: hij sprak het kwade niet goed. 

Sterker, hij leerde ons ook onderscheiden en opletten. Niet in elk mens komt 

God ons tegemoet. Wanneer er een huurmoordenaar van Ridouan Taghi voor je 

deur staat, kijk je niet bepaald in het gezicht van God. Soms is het raaigras zo 

opgeschoten, dat het zijn ware aard toont. 

Maar Jezus zaaide het graan van Gods Koninkrijk in elk mensenhart dat open 

stond. Tot aan het kruis hield hij die houding vol. De houding van: het laatste 

oordeel over mensen opschorten. Zo zette hij, toen over hemzelf het oordeel 

werd voltrokken, nog voor de moordenaar naast hem aan het kruis, de poort van 

het Koninkrijk wijd open. ‘Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn,’ was 

zijn belofte.  

Polarisatie 

We leven in tijden van ongekende polarisatie. Mensen vellen met het grootste 

gemak de felste oordelen over elkaar. Het wij-zij-denken breidt zich als een 

pandemie uit over de wereld. Corona is een bedreiging, maar het wij-zij-denken 

is misschien nog wel een groter gevaar. En die ‘wij’ zijn natuurlijk goed en die ‘zij’ 

zijn de incarnatie van het kwaad. 

In zijn 4 mei-lezing bij Dodenherdenking zei de joodse Grunberg: ‘Als ze het over 

Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij.’ En hij wees erop dat er, juist 

in deze geseculariseerde tijden, een speciale verantwoordelijkheid ligt bij politici 

om het woord géén gif te laten zijn. Het kwam Grunberg, naast bijval, ook op een 

stroom antisemitische reacties te staan. Het maakt zichtbaar hoe diep geworteld 

het wij-zij-denken is. Ja, we hebben God van zijn stoel gestoten, en spelen nu 

gretig zelf voor god.   

Chinese boer 

Een Chinese boer had een paard. Een groot bezit in die dagen. Maar op een dag 

brak het paard uit en was nergens meer te vinden. De buren van de boer kwamen 

hem beklagen. Maar de boer zei: ‘Hoe weten jullie zo zeker dat dit kwaad is?’ En 
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warempel, in de dagen erna kwam het paard terug, gevolgd door drie wilde 

paarden! De buren kwamen opnieuw, dit keer om de boer te feliciteren: wat een 

rijkdom ineens! Dit keer zei de boer: ‘Hoe weten jullie zo zeker dat dit goed is?’ 

De volgende dag ging zijn zoon op een van de wilde paarden rijden om het te 

temmen, maar werd afgeworpen en brak een been. Opnieuw – u voelt het al – 

kwamen de buren de boer beklagen. Maar ook nu zei de boer: ‘Hoe weten jullie 

zo zeker dat dit niet goed is?’ En raar maar waar: de volgende dag brak er in 

China een oorlog uit, maar omdat de zoon zijn been gebroken had, hoefde hij 

niet naar het front. 

Het laatste oordeel 

Een simpel verhaaltje, maar wel vol wijsheid. Het wil laten zien dat wat goed is 

en wat kwaad, niet altijd zo gemakkelijk te zeggen valt. Toen Screbinica viel 

zagen wij een uiterst hulpeloze commandant Karremans als een geslagen 

schooljongen voor de intimiderende Mladic staan. Ons oordeel was snel geveld: 

Karremans was een man zonder ruggengraat. ‘Vuile moordenaar’ kreeg hij later 

in Nederland op straat nageroepen. Maar in de documentaire over 25 jaar 

Screbrenica hoorden we een militair vertellen over wat wij op tv niet zagen. Deze 

Remko de Bruijne vertelde dat vlak daarvoor Serven een varken de strot 

doorsneden. En: achter het gordijntje in beeld zaten door de Serven gegijzelde 

Dutchbatters, die hetzelfde lot vreesden. Wie dat weet, bekijkt Karremans 

ineens anders.  

Goed en kwaad liggen complexer door elkaar dan we vaak denken. Matig je toon 

dus. Laten jij en ik leren onze definitieve oordelen op te schorten. Wij moeten 

leren leven met een zekere mate van onvolmaaktheid. Het eindoordeel over de 

wereld is alleen aan God. Wie zelf op Gods stoel gaat zitten, is juist dichter bij 

het kwaad dan hij ooit voor mogelijk hield.  

 


