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Beste luisteraars, jong en oud, we hebben samen Matthéüs 13:36-43 gelezen. De Heere Jezus heeft de 

gelijkenis van ‘Het onkruid tussen de tarwe’ verteld (vers 24-30). En Hij legt deze gelijkenis Zelf uit. Het is 

belangrijk om de gelijkenis erbij te lezen. Want deze gelijkenis is anders dan de ‘meer bekende’ gelijkenis 

van ‘De zaaier’ aan het begin van dit hoofdstuk, waar het gestrooide zaad op vier verschillende plaatsen 

valt. Daar is het zaad het Woord van God: de prediking. Maar in deze gelijkenis heeft het gezaaide een 

heel andere betekenis. Het zaad is niet het Woord, maar dat zijn de mensen. Gods kinderen worden door 

Hem gezaaid in de akker van de wereld. En de duivel zaait onkruid, midden in die tarwe.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

De Heere Jezus sprak tot de schare (de menigte mensen) door gelijkenissen, zittend vanuit een schip. En 

de schare stond op de oever te luisteren. Hij was die dag uit Zijn huis in Kapérnaüm (bij de Galilése Zee) 

gegaan. We lezen dat in de eerste verzen van dit hoofdstuk. En we lezen in vers 36: ‘Toen nu Jezus de 

scharen van Zich gelaten had, ging Hij naar huis.’ Daarin zien we allereerst dat de Jezus écht Mens was. 

Zoals de mensen naar huis moesten voor hun rust, zo moest Hij als Mens ook rusten. Toch is dat niet de 

enige reden.  

Want we leren als tweede dat Hij ook een afzonderlijk gesprek wil met Zijn discipelen, die vragen om de 

uitleg van deze gelijkenis. En Hij geeft antwoord op deze vraag. Hieruit leren we dat je de Heere om 

onderwijs mag en moet vragen. En dat Hij ook jou antwoorden wil geven. Hoe dan? Als je net als de 

discipelen met Hem alleen mag zijn, in de weg van stille overdenking en gebed. Doet u dat? Doe jij dat? 

In het antwoord (de uitleg van de gelijkenis) lezen we als eerste in vers 37: ‘Die het goede zaad zaait, is 

de Zoon des mensen;’ Dat is de Heere Jezus Zelf. Hij is de Zaaier die Zelf zaait; en Hij zaait ook door Zijn 

apostelen en de getrouwe leraars (de predikanten) als middelen in Zijn hand. 

Vervolgens lezen we in vers 38a: ‘En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des 

Koninkrijks;’ Deze gelijkenis gaat over het Koninkrijk der hemelen (vers 24) ofwel het Koninkrijk van God: 

Zijn Koninkrijk. De Heere Jezus is niet alleen Zaaier, maar ook Eigenaar van de akker: het is Zijn wereld. 

Hij zaait het goede zaad: de kinderen des Koninkrijks, het zijn Gods kinderen. Hij is ook de Heere van de 

oogst. Want straks, ‘in de voleinding dezer wereld’, zo lezen we in vers 40-41: ‘zal de Zoon des mensen 

Zijn engelen (de maaiers) uitzenden…’   

Maar hierbij valt tegelijk op hoeveel zorg de Heere heeft over Zijn tarwe (Zijn kinderen) én hoeveel geduld 

Hij heeft met het onkruid (de goddelozen). Want de dienaren mogen het onkruid er niet uit trekken. Want 

dan zou onbedoeld de tarwe er ook worden uitgetrokken (vers 28-29). Nee, pas aan het eind wordt het 

onkruid verbrand in het vuur en de tarwe gebracht in de schuur (vers 30). Hiermee leert Christus ook dat 

er op aarde nooit een zuivere kerk van alléén wedergeboren mensen zal zijn. Tarwe en onkruid zijn 

onderling vermengd.  

Tenslotte is de boodschap van God, van Christus, heel scherp. Dat blijkt uit de volgende vraag: 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

Allereerst dat er maar twee soorten mensen zijn, hier vergeleken met tarwe en onkruid. Dat staat in de 

verzen 38-39: ‘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.’ Dus we zien dat er, behalve twee zaaiers (de 

Heere Jezus en de duivel), ook twee soorten zaad komen op één akker. Die akker is de wereld. En Zijn 

kerk in de wereld. Daarin is het gezaaide onkruid en de tarwe onderling vermengd. Uit de gelijkenis blijkt 

dat het verschil tussen die twee in het begin niet te zien is. Het onkruid lijkt bedrieglijk veel op de echte 

tarwe. Maar het is schijntarwe, het is onkruid. ‘Brandkoren’, zo staat in kanttekening 25 (bij vers 25).  

Het wordt ook wel ‘dolik’ genoemd. Maar het is giftig onkruid, schijntarwe. En pas wanneer het ‘tot kruid 



opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid’, lezen we in de gelijkenis 

(vers 26). Dus in die ene akker (de wereld) is het tarwe (het goede zaad) vermengd met onkruid. Het lijkt 

heel veel op elkaar. Zo kan het dus in de kerk ook zijn. Vroeger noemde men dat: ‘het nabijkomend 

christendom’ of ‘schijn’ in plaats van ‘zijn’. Je leest dat nog wel eens in oude boeken. Men bedoelt 

daarmee: het verschil tussen een oprecht christen en een naam-christen, een onbekeerde belijder.  

Of een huichelaar die zich voordoet als een waar gelovige, maar het niet is. Zo vergelijkt de Heere het 

Koninkrijk der hemelen met dit alledaagse beeld: een akker met onkruid tussen de tarwe. 

De Zaligmaker waarschuwt hoe het afloopt: twee soorten vrucht worden geoogst in één oogst. En er zijn 

twee soorten van bestemming: het vuur en de schuur (vers 30 van de gelijkenis en de uitleg in vers 40-

43). Dit alles is de betekenis van het Koninkrijk der hemelen. Dat is niet iets wat ver van je af staat, nee: 

het voltrekt zich om je heen, in dit leven. Christus is Koning en heeft onderdanen. Dat zijn de kinderen des 

Koninkrijks, door Hem gezaaid, in het Licht. Maar de duivel, de vorst der duisternis, heeft ook 

onderdanen: hij zaait onkruid in de nacht. Wat een tegenstelling! Twee zaaiers. Twee soorten mensen. 

Eén akker. Twee soorten vrucht. Eén oogst. Twee soorten van bestemming. Waar zul jij zijn? 

We leren nog iets over de mens. Veel mensen gaan naar huis, zo lazen we in vers 36. Ze hebben genoeg 

aan de gelijkenis, aan een mooi verhaal. En het lijkt gemakkelijk te begrijpen. Omdat het zo eenvoudig 

lijkt, hebben ze geen behoefte om dóór te vragen naar de betekenis. De discipelen wel. Ze willen weten 

waar het écht over gaat, zo lazen we in het begin, vers 36: ‘En Zijn discipelen kwamen tot Hem, 

zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers.’ Want alle gelijkenissen bevatten een 

belangrijke, geestelijke les. Die is verborgen. Want wij mensen zijn blind voor de verborgenheden van het 

Koninkrijk der hemelen. Heb jij ook zo’n behoefte om te worden onderwezen door Hem? Dan leren we uit 

dit gedeelte dat je de vraag van de discipelen ook biddend aan de Heere mag stellen: ‘HEERE, maak mij 

Uwe wegen door uw Woord en Geest bekend.’ 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

De Heere Jezus spreekt in deze gelijkenis heel uitgebreid over de oogst (het einde van deze wereld, de 

oordeelsdag). We lezen in vers 39b-41: ’en de oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de 

engelen. Gelijkerwijs (zoals) 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 (dat zijn de mensen die een ergerlijk leven geleid hebben) en 

degenen die de ongerechtigheid doen…’  

En vervolgens zijn er twee bestemmingen: hemel en hel. De hemel is een heerlijke plaats waar de Heere 

woont en alles goed en volmaakt is. Daar mogen Gods kinderen naar toe gaan. De hel is een 

verschrikkelijke plaats waar de duivel woont. Daar is altijd pijn en verdriet. Hier moeten de goddelozen 

naar toe gaan om eeuwig de straf op de zonden te dragen. In de uitleg van deze gelijkenis spreekt de 

Zaligmaker eerst over de hel, in vers 42: ‘En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening 

zijn en knersing der tanden.’ Het beeld van huilen en tandengeknars maakt duidelijk hoe het in de hel zal 

zijn. Spijt en wroeging: ‘Had ik maar…’ De eeuwigdurende straf, pijn en smart in de hel. Daar zal nooit 

een einde aan komen. De Heere Jezus heeft in Zijn bewogenheid hier méér dan wie dan ook voor 

gewaarschuwd. Hij weet hoe verschrikkelijk die plaats is. Maar Hij vertelt ook over de eeuwige 

heerlijkheid, de hemel, in vers 43: ‘Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon, in het Koninkrijk 

huns Vaders.’  Daar zal ook nooit een einde aan komen. Wat een eeuwige heerlijkheid om daar te mogen 

zijn. De hemel is écht de hemel omdat Christus daar is. Hij zal alle lof, eer en aanbidding ontvangen. 

Verlang jij ernaar om eeuwig bij Hem te zijn? Onderzoek jezelf nu: als je vandaag sterft, waar zul je zijn? 

Het is één van tweeën: of hemel, of hel. 

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

Het verschil tussen tarwe en onkruid is in het begin bijna niet te zien. Het onkruid lijkt bedrieglijk veel op 

echte tarwe. Pas later, als het is opgegroeid en ook in de oogst is het verschil goed zichtbaar. We lezen in 



Maleáchi 3:18: ‘Dan zult gijlieden wederom zien het onderscheid tussen den rechtvaardige en den 

goddeloze, tussen dien die God dient en dien die Hem niet dient.’ Ook in 2 Timótheüs 3:5 lezen we dat 

het verschil heel klein kan zijn, want er zijn mensen ‘Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die 

de kracht derzelve verloochend hebben.’ Misschien denk je aan Judas. Hij hoorde deze gelijkenis ook... 

De elf discipelen hebben nooit gedacht dat Judas geen echte volgeling van de Heere Jezus was. Zo zijn 

er heel veel voorbeelden in de Bijbel: Ismaël (tegenover Izak), Ezau (tegenover Jakob). Maar ook Orpa 

(tegenover Ruth): pas bij de grens van Moab komt het verschil openbaar. Zelfs in de bloeitijd van de kerk 

na Pinksteren zijn in die gemeente Ananías en Saffira: onkruid tussen de tarwe. Zo is het ook nu. 

Gezamenlijk onder hetzelfde Woord in één kerk, in dezelfde bank. Je ziet het verschil soms niet. 

Onderling vermengd. Zo is het ook met u, zo is het ook met jullie, jonge mensen. Dat brengt ons bij de 

laatste vraag: 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Want de Heere Jezus wil dat wij onszelf persoonlijk onderzoeken. Als kind ga je nog mee naar de kerk.  

En je bezoekt de catechisatie, de jeugdvereniging. Maar bij velen komt bij het ouder worden het verschil 

openbaar. De Heere wil dat jij jezelf de vraag stelt: ben ik tarwe of onkruid? Iemand vraagt: hoe weet ik 

dat dan? Gods Woord geeft daar antwoord op: is er bij u en jou die goede vrucht van bekering en geloof? 

Want het verschil wordt pas duidelijk als het gezaaide opkomt, als er vrucht komt. Dan komt openbaar 

wat goed zaad is en wat onkruid is. Het besef van die ernst moet ons leven bezetten. Want straks wordt 

het onkruid als eerste (!) gemaaid en samengebonden gebonden in bussels (bossen) en met vuur 

verbrand (vers 30). Het gaat om een eeuwig verschil: hemel of hel.  

Daarom benadrukt Jezus in het laatste vers 43: ‘Die oren heeft om te horen, die hore.’ 

In de kerk en in de wereld wordt het goede zaad, de tarwe (Gods kinderen) vaak verdrukt door het 

onkruid (de goddelozen, in de kerk en daarbuiten). Vroeger en nu nog. Maar toch zal de Heere het voor 

Zijn kinderen opnemen. Zo was het ook bij Guido de Brès (1522-1567). In de tijd van de Reformatie werd 

hij vervolgd en moest hij vluchten. Uiteindelijk werd hij gevangengenomen en ter dood veroordeeld. In de 

gevangenis schreef hij een brief aan zijn vrouw om haar te bemoedigen. Hij schrijft er zeker van te zijn dat 

hij naar de eeuwige heerlijkheid zal gaan en dat zijn vrouw hem zal volgen. Zoals koren in de schuur 

wordt gebracht. ‘De Heere zal u ook inzamelen om ons samen (als man en vrouw) te verenigen met ons 

Hoofd, Jezus Christus. Hier (op aarde) is de plaats van onze woning niet, zij is in de hemel.’  

Op 31 mei 1567 is hij samen met zijn vriend naar de galg gebracht. Maar hij mocht net als Paulus weten: 

‘Het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin’. Mag jij dit door Gods genade ook belijden? Wat in 

het natuurlijke leven niet kan, dat kan in het geestelijke leven wel. Hij kan van onkruid nog tarwe maken. 

Zoals Saulus van Tarsen van onkruid door genade tarwe geworden is. 

We hebben gelezen in vers 43: ‘Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon, in het Koninkrijk huns 

Vaders.’ Zoals we zingen: ‘Maar ’t vrome volk, in U verheugd, zal huppelen van zielevreugd, daar zij hun 

wens verkrijgen; hun blijdschap zal dan, onbepaald, door ’t licht dat van Zijn aanzicht straalt (daarom 

‘zullen de rechtvaardigen’, niet in zichzelf, maar rechtvaardig in Christus; ‘Dan zullen de rechtvaardigen 

blinken gelijk de zon’, door de Zon der gerechtigheid, dat is Christus) – door ’t licht dat van Zijn aanzicht 

straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Guido de Brès zag reikhalzend uit naar die grote dag en schreef de 

laatste zin in artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: ‘Daarom verwachten wij dien groten dag 

met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, onzen Heere.’ 

Daarom nog één keer: ‘Die oren heeft om te horen, die hore.’ 

We hopen, zo de Heere wil en wij leven, tot de volgende keer. 


