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De belangrijkste gelijkenis
De uitleg van Marcus 4:26-29
De titel van deze studie geeft mijn persoonlijke mening weer die het
gevolg is van een langdurige en zorgvuldige bestudering van alle
gelijkenissen. Deze gelijkenis komen we alleen tegen in het Evangelie
van Marcus en het belang ervan kunnen we opmaken uit het feit dat er
bepaalde essentiële waarheden in staan over het koninkrijk van God,
Zijn Eigen heerschappij, die nu elk moment volkomen werkelijkheid kan
worden op deze aarde. De gelijkenis gaat als volgt:
En Hij zeide: Alzo is het Koninkrijk Gods, als een mens, die zaad
werpt in de aarde, en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad
komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe. De grond brengt
vanzelf vrucht voort; eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle
koren in de aar. Wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij er terstond de
sikkel in slaan, omdat de oogsttijd aangebroken is.
Het is over het algemeen eenvoudig om een titel te bedenken bij de
meeste gelijkenissen, zoals ‘de gelijkenis van het mosterdzaadje,’ of ‘de
gelijkenis van de zuurdesem,’ maar dat geldt niet voor deze gelijkenis.
Titels als ‘de ongemerkte groei,’ of ‘het zaad dat in het geheim groeit’
geven alleen maar aan dat mensen niet begrijpen waar de gelijkenis
over gaat en dat de kracht en boodschap ze ontgaat. Het is moeilijk om
een beschrijvende titel te vinden, omdat er geen centrale of op de
voorgrond tredend element in voorkomt – niet de zaaier, noch het zaad,

de grond, de sikkel of de oogst. Gezien de achtergrond van het
onderwerp dat hier aan de orde is, namelijk het koninkrijk Gods en het
feit dat hier duidelijk vijf ontwikkelingsfasen en de voltooiing van het
koninkrijk naar voren komen, zouden we deze gelijkenis waarschijnlijk
het beste ‘de gelijkenis van de ontwikkelingsfasen van het koninkrijk’
kunnen noemen. Hoewel het hier gaat om een gelijkenis die van het
allergrootste belang is, gaat het ook om een gelijkenis die het meest
wordt genegeerd, verkeerd wordt voorgesteld en geïnterpreteerd van alle
dertig gelijkenissen in het Nieuwe Testament.
De commentaren die ik heb geraadpleegd, stellen dat deze gelijkenis
betrekking heeft op ‘de voortgang van het evangelie in de wereld,’ ‘de
progressie in het geestelijk leven,’ ‘de weg van Gods genade in onze
verlossing,’ ‘de groei van de kerk’ en ‘wat er gebeurt als we het
evangelie verkondigen.’ Niemand schijnt bereid te zijn het eenvoudige
feit onder ogen te zien dat het gaat om de elkaar opvolgende fasen in
het koninkrijk van God vanaf de zaaitijd tot aan de oogst. We zullen bij
elk woord ervan stilstaan.
En Hij zeide. Deze woorden identificeren de Spreker en richten onze
aandacht op Hem. Ze zouden er ons opnieuw van bewust moeten
maken dat we te maken hebben met woorden die gesproken zijn door de
Here Jezus Christus. Daarom denken we vanzelf aan drie van Zijn
andere uitspraken: ‘Ziet toe, wat gij hoort’ (Mar. 4:24). ‘Legt gij deze
woorden in uw oren’ (Luc. 9:44). ‘Zeker, zalig, die het woord Gods horen
en het bewaren (Luc. 11:28).
Alzo is het Koninkrijk Gods. Het woord ‘alzo’ hier zou beter vertaald
kunnen worden met ‘aldus,’ in de betekenis van: ‘op deze manier.’ Het is
het Griekse woord houtos, dat gewoonlijk met ‘alzo’ wordt vertaald, maar
het wordt ook vertaald met ‘aldus,’ ‘op deze manier,’ wat verschillende
manieren zijn om hetzelfde te zeggen. Zowel in het Grieks als in de
NBG-vertaling is dit woord nadrukkelijk vooraan in de zin gezet,
waardoor de betekenis wordt: ‘Aldus lijkt in bepaalde opzichten het
koninkrijk van God op wat hier uitgebeeld wordt in de vijf
ontwikkelingsfasen: 1) de halm, 2) de aar, 3) het volle koren in de aar, 4)
het gerijpte graan, 5) de oogst.’
Let erop dat hier het onderwerp ‘het koninkrijk Gods’ is. Het gaat niet om
het evangelie, de kerk, het Woord, of de gelovige. Deze gelijkenis heeft
te maken met Gods heerschappij. Als je hier het onderwerp negeert, kun
je net zo goed de gelijkenis wegdoen.
Als een mens, die zaad werpt in de aarde. Aangezien deze gelijkenis
weinig te maken heeft met de zaaier, is het niet nodig dat we vaststellen
wie de persoon is die het zaad heeft gestrooid. Het is geen verwijzing

naar Christus. Uit het feit dat de Heer het zaad van de goddelijke
heerschappij op aarde heeft gestrooid, kan men in zekere zin een
parallel trekken met de zaaier; aangezien het slapen in de nacht echter
niet op Hem van toepassing kan zijn en ook niet de uitdrukking ‘zonder
dat hij zelf weet hoe,’ halen we ons grote problemen op de hals als we
van de zaaier Christus maken. Het is daarom duidelijk dat deze
openingswoorden het toneel schetsen om ons verder te leiden naar de
echte boodschap van de gelijkenis die later komt.
En slaapt en opstaat, nacht en dag. Deze zinsnede is idiomatisch en
betekent dat deze zaaier zijn dagelijkse werkzaamheden oppakte, zijn
normale manier van leven en verder niets meer deed aan het zaad dat
hij in de akker had gestrooid. Deze woorden kunnen niet van toepassing
zijn op de Here Jezus, omdat ‘de Bewaarder van Israël sluimert noch
slaapt’ (Ps. 121:4).
En het zaad komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe. We
hebben er al op gewezen dat deze woorden niet kunnen worden
toegepast op de Here Jezus, aangezien Hij heel goed weet hoe zaad
zich ontwikkelt tot planten en vrucht voortbrengt naar zijn aard, hoe God
aan elk zaad een lichaam geeft, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan
elk zaad zijn eigen lichaam (I Cor. 15:38). We komen nu toe aan de kern
van de gelijkenis.
De grond brengt vanzelf vrucht voort. Met betrekking tot het koninkrijk
van God vertellen deze woorden ons dat een volstrekt bovennatuurlijke
zaak is, namelijk het werk van God en niet het gevolg van menselijke
inspanningen. Het koninkrijk zal er komen, of de mens dat nu wel of niet
wil. De Here Jezus Christus wordt koning door een daad van God en Zijn
heerschappij wordt werkelijkheid door een goddelijke overname van de
macht. Het zaad van de goddelijke heerschappij is gezaaid toen God dat
in het Oude Testament voorspelde in uitspraken als: ‘Gij zult de volken
in rechtmatigheid richten, en de natiën op de aarde leiden’ (Ps. 67:5).
Zoals de aarde vanzelf vrucht voortbrengt ten gevolge van het zaad dat
gestrooid is, zo zal de goddelijke heerschappij zichtbaar worden en zich
ontwikkelen ten gevolge van wat God al heeft gedaan. Dat is allemaal
volledig in harmonie met Gods grote belofte in Jesaja 61:11, ‘Want zoals
de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten,
zo zal de Here HERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog
van alle volken.’
Eerst een halm, daarna een aar. Als woorden enige betekenis hebben,
dan zeggen de woorden die we hier voor ons hebben iets over de eerste
twee fasen van het koninkrijk van God. De halm-fase van het koninkrijk
van God is begonnen toen God Jezus opwekte van tussen de doden uit.

De mensen hadden de grootst mogelijke fout begaan, maar God heeft
ingegrepen en weer teruggedraaid wat zij hadden misdaan. God heeft
Zijn soevereine macht getoond in de opstanding. De halm-fase van het
koninkrijk van God was zichtbaar in de begindagen van de
Handelingentijd, waarin zelfs vrome mannen zich afvroegen: ‘Wat wil dit
toch zeggen?’ (Hand. 2:12).
Als we even stilstaan bij de aard van opgroeiend graan, in het bijzonder
de grassen die hier zonder meer bedoeld zijn, zoals tarwe, haver, rogge,
of gerst, zien we dat deze in eerste instantie te zien zijn als een
grasspriet en in dat stadium lijken alle graansoorten op elkaar. De
agrariër weet welke soort grassen het zijn, omdat hij het graan gezaaid
heeft; maar ieder ander zal zich afvragen: ‘Wat is dit?’ Graan ontwikkelt
zich echter al snel, zodat er een aar tevoorschijn komt. In dat stadium
vertonen de granen bepaalde kenmerken en mensen die daarvan op de
hoogte zijn, kunnen ze eenvoudig identificeren.
Zo was het ook met het koninkrijk van God in de Handelingentijd. Al snel
was er sprake van de aar-fase en de geprofeteerde kenmerken werden
op dat moment zichtbaar. ‘Dit is het, waarvan gesproken is door de
profeet Joël’ (Hand. 2:16), was de stellige uitspraak van Petrus. Vanaf
dat moment was het duidelijk dat het reeds lang beloofde koninkrijk van
God werkelijkheid was geworden op aarde, zij het slechts ten dele, zoals
later is uitgelegd door Paulus in I Corinthe 13:9-10. De Handelingentijd
als geheel omvat de fasen van de aar en de halm van het koninkrijk van
God. Die fasen zijn nu afgerond en Gods doel ermee is bereikt. We
hoeven niet te speculeren over het exacte moment waarop de ene fase
was afgerond en de volgende is begonnen, aangezien er geen
gebeurtenis is die dat exact aangeeft, net zomin als men op een akker
precies kan aangeven wanneer de ene fase overgaat in de andere.
Daarna het volle koren in de aar. Als opgroeiend graan deze fase heeft
bereikt, heeft de agrariër alle graankorrels die hij ooit zal krijgen. Er zal
niet méér graan opschieten en het enige wat moet gebeuren is dat het
graan zich verder ontwikkelt. ‘Het volle koren in de aar’ is de volgende
fase in het koninkrijk van God, een fase die al lange tijd is uitgesteld,
maar waarop een wanhopige wereld nu wacht en waarnaar godvrezende
mensen nu uitzien en om bidden. Alle bedoelingen die God had met het
koninkrijk zijn uitgesteld en opgeschort vanaf het moment dat Paulus zijn
plechtige uitspraak deed in Handelingen 28:28. Zij zijn opgeschort
gedurende de tijd waarin God bezig is een ander doel te bereiken dat
nooit onderwerp is geweest van enige profetie of van een eerdere
openbaring. Het is was een geheim dat in God verborgen is gebleven. Al
meer dan 1900 jaar is God bezig met het schrijven van een volmaakt en
afgerond hoofdstuk in de geschiedenis van Gods omgang met de

mensheid over de genade die inherent is aan Zijn karakter. ‘De God van
alle genade’ laat op dit moment zien dat Hij dat is. Hij doet dat in de
bedeling van genade waarin elke daad die Hij verricht er een is van
liefde en gunst aan hen die dat niet verdienen. Als Hij Zijn huidige doel
bereikt heeft, zal Hij opnieuw uit de hemelen spreken, de macht
overnemen en het koninkrijk van God zal dan de werkelijkheid worden,
die vergeleken kan worden met de fase van ‘het volle koren in de aar’
van het groeiende graan.
Dat zal het geopenbaarde koninkrijk van God zijn. Als dat zal aanbreken
zal het volledig en wereldomvattend zijn. Jezus zal regeren vanuit de
hemel. Er zal nooit sprake zijn van een grotere goddelijke heerschappij
dan op de dag waarop God de macht overneemt. Menselijke overheden
groeien altijd en zij proberen steeds meer macht naar zich toe te trekken.
Zij moeten groeien om te kunnen overleven. Dat is hun grootste fout. Als
een overheid doeltreffend is, zou zij in omvang moeten afnemen. Zoals
Jefferson ooit eens zei: ‘De regering die het minst regeert is de beste.’
Wanneer dan de vrucht rijp is. Dat is het gerijpte graan, het resultaat
dat de agrariër met zijn inspanningen voor ogen stond. Het gaat over de
gevolgen van de lange periode waarin God regeert. Dan zullen er
volwassen zonen van God zijn, die van Hem zullen zijn tijdens de
persoonlijke aanwezigheid van Jezus Christus. Dat zijn ‘de
rechtvaardigen die stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders’
(Matt. 13:43).
Laat hij er terstond de sikkel in slaan. ‘Slaan in’ is het Griekse woord
apostello, dat, wanneer het gebruikt wordt in verband met onbezielde
dingen, de betekenis heeft van autoriseren (zie Seed & Bread, nummer
5). Gods oogst die voortkomt uit Zijn heerschappij over de mensheid
bestaat uit volwassen en rijpe onderdanen voor de duizend jaar van Zijn
persoonlijke aanwezigheid.
Omdat de oogsttijd aangebroken is. Dat is inderdaad een gezegende
oogst, een oogst waarop Paulus doelde in I Thessalonicenzen 2:19 en
3:13 en onze Heer in Mattheüs 13:43.

