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ONKRUID EN TARWE
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, aan het einde van de wereld vindt er een grote oogst van
mensen plaats. God zal Zijn engelen sturen om de mensen te maaien. Dat leert ons de
bijbel. Ja, in feite vinden er twee oogsten plaats. Álle mensen zullen namelijk worden
geoogst in twee oogsten. Een goede oogst en een slechte oogst!
Er wordt een oogst binnengehaald van mensen, die zijn gered door het geloof in het Kruisoffer van onze Here Jezus Christus. Zij hebben hun zonden laten reinigen door Zijn gestorte
Bloed en hebben de smalle, moeilijke weg achter Hem bewandeld. Door hun geloof werden
zij gerechtvaardigd en werden zij kinderen van God de Vader (Joh. 1:12).
De bijbel noemt dit de oogst van de tarwe, de oogst van het goede zaad. Deze groep
mensen zal het Koninkrijk Gods binnengaan en daar voor altijd bij onze Heiland verblijven.
Daar zullen zij stralen als de zon, omdat de heiligheid van Jezus hen omhult en omdat daar
geen dood, pijn, zorgen of verdriet meer zal zijn, doch enkel nog blijdschap en vrede.
Maar er vindt ook een oogst plaats van een grote groep andere mensen. De bijbel noemt dit
de oogst van het onkruid. Deze mensen hebben neen tegen Jezus gezegd. Zij hebben Hem
verworpen. Zij hebben de brede weg bewandeld, die de duivel hen sluw en leugenachtig
voorspiegelde. Zij verkozen zijn weg en werden kinderen van de duivel, de vader van de
leugen (Joh. 8:44). Hoewel uiterlijk vaak keurig “in het pak” hebben zij gedaan wat zij zelf
goed achtten en waar zij zin in hadden. Zij hebben een zondig, individualistisch, zelfzuchtig
leven geleefd, waarin zij hun eigen verlangens botvierden.
Weet u wat er met het onkruid zal gebeuren? Het onkruid zal worden verbrand. Dat zijn veel
boeren en akkerbouwers ook gewend om te doen. Het onkruid zal door de engelen worden
verzameld en in de vurige oven worden geworpen. Daar zal eeuwig verdriet en pijn en het
geknars van tanden zijn: “Oh, had ik toch maar wel Jezus als mijn Verlosser aangenomen!”
In de bijbel staat hierover een gelijkenis van Jezus geschreven én gelukkig ook Zijn uitleg.
Matth. 13:24-30,36-43 – “Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het
Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de
mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg. Toen
het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het
onkruid. En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere!
hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide
tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij
dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen? Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid
vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt. Laat ze beiden te zamen
opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert
eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe
samen in mijn schuur…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… Toen nu Jezus de scharen
van Zich gelaten had, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen tot Hem, zeggende:
Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En Hij, antwoordende, zeide tot hen:
Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; En de akker is de wereld; en het goede
zaad, zijn de kinderen des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen; En de
vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en
de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand
wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld. De Zoon des mensen zal Zijn
engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen,
die de ongerechtigheid doen; En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening
zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het
Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore.”
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We lezen dat niet alleen goed zaad werd gezaaid. Het goede zaad zijn de mensen die Jezus
willen volgen. Het goede zaad is ook Gods Woord, waarmee alles begint en dat in de harten
van de mensen wordt gezaaid (Matth. 13:3-4,18-19). De boze satan, de duivel, echter zaait
leugens. En met name in de harten van de mensen, die Jezus niet wensen te volgen, schiet
het wortel. Zij doen Zijn kruisoffer af als onzin, maar groeien daardoor op als onkruid. De
eindbestemming van dat onkruid is de vurige oven.
Weet u wat zo frappant is in deze gelijkenis van Jezus? Als er gesproken wordt over onkruid,
wordt het Griekse woord “zi’zanion” gebruikt, waarmee een soort dolik wordt bedoeld. Dolik
nu is een plant, die precies op tarwe lijkt. Het wordt daarom ook wel dolle tarwe genoemd.
Pas in het stadium van volwassenheid is het verschil tussen tarwe en dolik goed te zien. Dan
draagt de tarwe volle aren met voedzame korrels graan, waar brood van wordt gemaakt.
Dolik echter niet. Dat draagt zwarte, oneetbare zaden.
Het leert ons dat in een gemeente jarenlang mensen aanwezig kunnen zijn, die eigenlijk door
de Heer als onkruid worden betiteld. Hij alleen kent de ware motivatie in hun hart. Niet wij!
Wij mogen zelf ons dat oordeel over anderen nooit en te nimmer aanmatigen. De vruchten
die deze mensen echter uiteindelijk voortbrengen, zijn oneetbaar: bitter, wrang, zuur!
Waardoor zij dan toch worden herkend (Matth. 7:16a).
Ik wil deze korte prediking besluiten met de woorden van Jezus over de smalle poort en de
brede weg.
Matth. 7:13-14 – “Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die
tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de
weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.”
Luk. 13:24 – “Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in
te gaan, en zullen niet kunnen;”
Geliefde broeders en zusters, maak de juiste keuze. Kies niet voor de gemakkelijke weg.
Want de keuze die wij maken, zal bepalen waar wij de eeuwigheid zullen doorbrengen.
Kiezen we voor Jezus, Die Zijn leven voor onze zonden en misdaden heeft gegeven aan het
kruis teneinde ons te verlossen van een eeuwige verdoemenis óf verwerpen wij Hem?
Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.

