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VDGH-T, 22 september 2019. Startzondag in de Vermaning van 

Oudebildtzijl. Mattheus 13:24-30. Thema: ‘Lân út see, aren út skelpen’. Ds. 

Pieter Post. 

 

Wij bevinden ons op een akker, vertelt het evangelie. 

Dat landelijke beeld over het leven op de aarde 

spreekt me erg aan, en ook u misschien wel als u op 

het platteland bent opgegroeid. Van jongs af aan 

groeide ik in deze robuuste Bildtse omgeving met 

zijn wijde landerijen op. Nog zie ik voor me de 

stilliggende, natte kleivelden in de herfst en in de 

koude winters, die als een belofte voor het komende 

voorjaar strak geploegd waren. En dan die frisgroene vorens en gele 

graanakkers in de zomer. Fietsend tegen weer en wind vanaf het 

Noorderleeg naar de school en deze kerk, sloeg ik in me op wat ik beleefde 

aan de seizoenen en de vergezichten. Dat was een eindeloze reis van wel drie 

kilometer, heen en terug twee keer op een dag. Alleen als het heel slecht 

weer was, mocht ik tussen de middag mee-eten met Pake en Beppe. Pas later 

hoorde je hoe de landbouwers hun grondgebied beleefden: zullen ze voor 

een goede oogst zorgen? Soms bleken de aardappelen veel te nat en stonken 

ze, met als gevolg nauwelijks inkomen. Gelukkig waren de boerenschuren 

ook goed gevuld met een bergenhoge oogst en werd de aardappel in zakken 

gesorteerd voor de export.  

 

Aan de landbouw lezen we af hoe ondoorgrondelijk het leven is. Wij zijn als 

de landbouwer die niet alles in de hand heeft. Want hoe gaan we om met 

het goede dat we zaaien maar dat desastreus eindigt in een mislukte oogst? 

Dat is in feite een vraag die al zo oud is als een Bijbelverhaal. We kennen wel 

het gezegde dat ‘wie wind zaait zal storm oogsten’. Soms zijn er immers van 

die crisissituaties die ongekende proporties aannemen als gevolg van een 
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woordje dat eens onbedoeld verkeerd viel. Dat woordje drong dan als 

ratelgras in ons veilige, onverstoorde leventje binnen, en haalde dan van 

alles overhoop. Er wordt dan nog gesust dat je daar niet zo zwaar aan moest 

tillen, maar dan is het kwaad al geschied; het hele leven kwam terecht in 

zwaar weer, en kom daar dan maar eens uit. De werkelijke oorzaak daarvan is 

soms duister, misschien lange tenen of een onverwerkt verleden dat ineens 

openbarstte. Maar er zit ook nog een andere kant aan dat gezegde. Soms 

krijg je grote voldoening terug voor iets waar je veel tijd en energie in 

gestoken hebt. Vrijwilligerswerk, of trouw iemand bezoeken, klaar staan. 

Dan kan tot een grote waardering leiden, omdat je door je aanwezigheid van 

grote betekenis bent geweest, ook als je dat zelf als de gewoonste zaak van 

de wereld vond.  

 

Wij zijn als de landbouwer: wat je ook zaait, oogsten zal je. Vanaf het prille 

begin van ons bestaan is dat diep in ons DNA-stelsel verankerd. Wij 

groeiden op in landbouwculturen en wij leefden dichtbij de natuur, aten de 

vruchten der aarde en leefden samen met de dieren, het leven was een 

eenheid. Tegenwoordig zijn wij ons buiten en boven de natuur gaan 

plaatsen. Van de week nog een reportage over een inheemse bewoner uit 

het Amazonegebied, over hoeveel mensen van zijn stam gedood werden 

toen zij in opstand kwamen tegen de illegale houtkap van buitenaf. Dat zijn 

geweldenaars die niets en niemand ontzien om het eigen gewin, ook zij zijn 

het ratelgras in het verhaal.  

 

Wij blijken dus niet de enige bewoners op de akker te zijn. Wij leven er 

samen met dat ratelgras. Ik heb het even opgezocht, maar dat wordt ook 

wel ‘groot schrikgras’ of ‘ratelslanggras’ genoemd, een grassoort waar 

dreiging van uit gaat. Het schijnt overal op de wereld voor te komen. 

Sommigen menen dat je dat kan eten. Anderen noemen dat een gif-kruid 

wat je niet overleeft wanneer je dat naar binnen werkt.  
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Eten of niet, maar we kijken hier in een spiegel naar onszelf en naar onze 

wereld. Even verderop in het verhaal wordt ons verteld dat we op aarde met 

twee machten te maken hebben. Goede en kwade machten. Degene die het 

goede zaad zaait is Jezus, en wij zijn zijn zaailingen die zijn boodschap van 

wees-naaste-voor-de-ander verder helpen verspreiden.Maar het ratelgras 

zijn zij die dat verstoren, boze geesten die kwaad stichten en alles wat goed 

is uiteenwerpen. Wij zijn niet de enige bewoners op de akker. 

 

Maar nu gebiedt de zaaier de arbeiders: Ruk het ratelgras niet uit. Wij 

zouden zeggen: weg ermee! Maar als je dat onkruid weghaalt moet je dat 

dan wel doen met ‘chirurgische precisie’. U herinnert zich die uitdrukking 

vast nog wel uit de oorlog met Saddams Irak. Amerika wilde gericht 

bombarderen en voorkomen dat er burgerslachtoffers vielen, maar die 

vielen er wel. In die zin geeft het evangelie hier een belangrijke levensles: 

haal je het ratelgras weg, weet dan ook dat je het goede koren uit de grond 

trekt, en vernietig je alles. Wat dat dan betekent? Leren leven met anderen 

die je niet tot je vrienden of geestverwanten rekent. Met mensen met een 

ander levensverhaal dan jij waar je tot op de draad mee verschilt. Kan dat 

dan?  

 

Ik ben erg geraakt voor Judith Butler, Amerikaans filosofe en lesbisch 

feministe. Zij gaf na de aanslagen in Parijs (Charlie Hebdo en Bataclan) een 

nabeschouwing daarop. Zij stelt, dat er zelfs in situaties van vijandig of 

ongewenst samenleven, bepaalde ethische verplichtingen gelden. Citaat: 

‘Aangezien we niet kunnen kiezen met wie we de aardbol willen bewonen, 

dienen we het leven te beschermen van hen van wie we niet houden, nooit 

zullen houden, die we niet kennen en niet uitkozen. We zijn veroordeeld 

tot elkaar in een even hartstochtelijke als angstaanjagende verbintenis’.   
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Zij neemt ons mee naar de akker en stelt ons de vraag: hoe staan Tarwe en 

Ratelgras op de akker? Keren we elkaar de rug toe, of keren we ons om en 

zeggen we de ander: ik houd niet van je, maar ik sta tegenover je zoals dat 

een broeder en een zuster betaamt. Het kan zijn dat het ratelgras dan in 

tarwe verandert. Soms zijn de wonderen de wereld niet uit. Het verhaal van 

Jezus’ leven is dat hij zich door het ratelgras niet heeft laten overwoekeren, 

en dat gaf hij ook zijn leerlingen mee, evenals ons. Hij is de kiemkracht van 

geloof en vertrouwen.  

 

Kunnen Tarwe en Ratelgras dus samengaan? Ja dat kan, maar je moet het 

ook willen en durven, of het zien als een opdracht. Want dan liggen er 

kansen. Als wijzelf niet zaaien, zal er niet worden geoogst. Daarom is dat 

embleem van Het Bildt zo treffend: ‘Lân út see, aren út skelpen’. Uit wat 

levenloos lijkt, groeit en bloeit niettemin een toekomst. Treffend is ook die 

duif die daarbij geschilderd is. Dat kan een zeemeeuw zijn, maar het mag wat 

mij betreft ook een duif zijn, symbool van Gods heilige Geest die ons in het 

lied als halmen naar elkaar doet bewegen, maar ook naar weer anderen. Ook 

daar gaat bemoediging vanuit voor het komende seizoen.  

 

In onze gemeente staat weer heel wat op de rol, van nieuwe zinvolle 

activiteiten, tot 56 deelnemers aan ons Leerhuis, tot aan een nieuwe 

samenwerking van Klein en Groot Beraad, en een nieuw gemeenteblad. En 

laten we ons het komende seizoen vooral niet laten overwoekeren door 

geratel, maar met wat we goed doen rustig wachten wat er opkomt. In onze 

gemeente, en in ons dagelijkse leven. 

 
 
Gezongen liederen uit het Liedboek 2013: 601 Licht dat ons aanstoot; 413 Grote God 
wij loven U; 764 Een zaaier ging uit om te zaaien; 715 Zoals de halmen buigen in de 
wind; 1006 Onze Vader; 1014 Geef vrede door van hand tot hand; 416 Ga met God  
 
Afbeelding: Sjoerdtje Bijkerk-Anema 


