
 

ONVERMYDELIK 
Mat 13:24-30, 36-43 

 

 

Onseker wêreld 
In onseker tye, op ongekarteerde terrein, 
wil ons Sewe Weke program ons help om 
sin, betekenis te kry in dié tyd. In sulke tye 
soek mense na vastigheid, verheldering 
en sal wit-en-swart antwoorde help. 
Mense voel veiliger met ‘n reg-of-weg 
benadering. Hulle wil weet waar hulle 
met ‘n situasie staan.  
 
Week 2: Onvermydelik 
In Week 2 se teksgedeelte vertel Jesus ‘n 
gelykenis en vergelyk Hy die Koninkryk 
van God met die verhaal van onkruid 
tussen die koring. Deur metafore uit die 
natuur of alledaagse lewe te gebruik, trek 
Jesus sy hoorders in en laat Hy hulle iets 
van die ongemak ervaar van hoe God se 
wêreld lyk – dikwels anders as wat ons 
verwag het. 
 
Gelykenis van onkruid tussen koring 
In die gelykenis sien ons dat die vyand 
een nag kom en onkruid tussen die koring 
saai. Toe die saad opkom, gaan die 
werkers na die boer en vra hom: Het u nie 
goeie saad op u land gesaai nie? Waar 
kom die onkruid vandaan? Die boer 

antwoord hierop: Dis die vyand se werk. 
Die werkers wil summier gaan om die 
onkruid te gaan uittrek, waarop die boer 
reageer: Nee. Wag . . . 
 
God se Koninkryk 
Een van die eerste goed wat Jesus die 
mense wil leer is dat God se Koninkryk 
juis nie een van klinkklare antwoorde en 
wit-en-swart klaar hede is nie.  Een van 
die gawes van die christelike geloof is dat 
dit deurdrenk is met paradokse. Ten 
spyte van ons voorkeure kom gee God 
ons die geskenk van ryke en ongemaklike 
teenstrydighede: 
 
God is Een, maar ook Drie 
Jesus is God en mens 
Die Bybel is God se Woord, maar is 
geskryf deur feilbare mense 
Om te leef moet ons sterf 
Wanneer jy swak is, is jy sterk 
Om te kan lei, moet jy dien 
Ons word uit genade gered, maar geloof 
sonder werke is dood 
Ons is in die wêreld, maar nie van die 
wêreld nie 
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Die koninkryk van God is aan die kom, 
maar die koninkryk is ook hier, in en 
tussen ons. 

 
Wat beteken dit om met die lig van 
paradokse te kyk? Debi Thomas sê dis om 
jou oë te oefen om na onsekerhede 
sonder skrik te kyk. Dit beteken om met 
jou geestes-oë beide te kan raaksien en 
waardeer, daardie tussen-in misterie. Dis 
nie so maklik nie – veral nie vir mense wat 
grootgeword het met geloof as ‘n 12-punt 
plan, vaste en seker formules vir 
voorspoed, te weet hoe God werk nie. Dis 
dalk nie so ‘n toevalligheid dat die 
dwaalleer wat die christelike ortodoksie 
in die afgelope 2000 jaar geskud het, kom 
van die onwilligheid om paradokse vas te 
hou nie. Dit vra moed om te sê: Dis waar, 
maar dis ook waar  . . . Om die spanning 
van beide, van en-en vas te hou. 
 
Die tweede ding wat die boer se Nee! 
Wag . . .  wil sê, is sy besorgdheid oor die 
koring. Die werkers is bekommerd oor die 
onkruid. Hiermee kom wys Jesus iets van 
God se hart. Hy ken sy wêreld.  Hy weet 
dat daar min te kies is tussen ‘n jong 
koring plantjie en die onkruid wat gesaai 
is. Geleerdes beweer die onkruid was 
sogenaamde darnel (Lolium temulentum, 
latyn) – ook bekend as vals koring. Jy kan 
eers onderskei as die plantjies groot is.  
Die boer se vermaning om versigtig wees, 
kom sê iets van God se omgee en 
besorgdheid vir sy kinders, dat Hy nie wil 
hê hulle moet seerkry nie. 
 
‘n Derde realiteit wat opgesluit lê in die 
Nee. Wag  . . . is dat God se Koninkryk nie 
a pie in the sky when you die is nie. God 
se Koninkryk is hier tussen ons, binne die 

realiteit van die wêreld. Die 
onvermydelike is waar dat onkruid tussen 
die koring groei, dat die bose tussen ons 
is. En die bose is skadelik – behalwe dat jy 
jou kan misgis met die vals koring, het ons 
gesien dis ook giftig, kan jou lewe kos. 
Hoe ons ook al probeer om die koninkryk 
eksklusief te hou, besef ons dat ons die 
realiteit van die bose nie kan ontken nie. 
Ons is soos die landery in die gelykenis 
ook maar besmet met die onkruid – 
elkeen van ons indiwidueel, ook ons 
geloofsgemeenskappe, die hele wêreld in 
sy totaliteit het koring en onkruid, goed 
en boos, vrug en gif. Ons moet erken ons 
is beide, soos Luther gesê het: simul 
justus et paccator – tegelyk sondaar en 
heilige (vgl Petrus, Paulus in Rom 7). Laat 
ons daarom maar die oordeel aan God 
oorlaat wat aan die einde die oes 
bymekaar sal maak en die onkruid sal 
verbrand. 
 
Slot – God se Koninkryk wat kom 
Jesus vertel ‘n gelykenis om die Koninkryk 
van God te vergelyk. Dit bly ook maar ‘n 
beperkte metafoor. Ek sou die beeld wou 
omdraai – God wat in Christus hierdie 
wêreld kom infiltreer. Luther praat van ‘n 
botaniese wonderwerk wat dan plaasvind 
– van God wat mense met lig en donker 
gebruik om sy koninkryk te laat kom.  
 
Totius se wag-‘n-bietjie-bos is dalk ‘n 
goeie plek om te stop, asem te haal en 
God  te vertrou dat Hy beter weet . . . 
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DIE GODSBESLUIT – Totius  
 

Voor die onheilswoning en 
tussen die skaars-beblaarde 

soetdorings staan, in droë aarde 
maar lowergroen en blink van blad, 

die wag-'n-bietjie langs die pad. 
 

Wanneer ek naderkom dan sien 
ek dorings krom en reg; 

'k sien takke inmekaar gedraai 
en deurmekaar gevleg. 

 
En wil ek in die blare gryp 

of aan die takke breek, 
dan tas ek in 'n doringnes 

wat vreeslik haak en steek. 
 

* * * 
 

Bo al u donker bome, o Heer, " 
groei my 'n enk'le reusboom uit: 

dit is die wag-'n-bietjiebos 
van u besluit. 

 
Van ver so skoon, so groen, so blink 

maar hoe verward 
wanneer ek dieper kyk en dink 

as wat 'n sondaar pas. 
En steek ek dan my hande uit 

na u besluit, 
dan gryp ek in die dorings vas. 

 

 


