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Schriftlezing
Matteüs 13, 24-35

Van grote invloed
Jezus sluit in zijn gelijkenissen vaak aan bij het dagelijks leven van mensen. Zo gebruikt Hij beelden uit de
visserij of het boerenbedrijf. Dat betekent dat het evangelie verbonden mag worden met je gezin of familie,
dat het leven met Jezus vorm mag krijgen op het werk
en de sportclub. Maar hoe doe je dat?
1

In de gelijkenissen vertelt Jezus over het koninkrijk van
de hemel (zie Matteüs 4, 17). Het is de nieuwe wereld
die God gaat geven, een leven vol vreugde en vrede.
Het werd door de mensen verwacht als iets groots, iets
dat met kracht zou doorbreken. Jezus leert dat dat niet
zo is. Hij heeft het over graan dat (langzaam) groeit en
over een begin zo klein als een mosterdzaadje. Je kijkt
er gemakkelijk aan voorbij!
Jezus vergelijkt het koninkrijk vervolgens met zuurdesem dat een vrouw in meel doet. Het is een stukje oud
deeg dat gistkracht heeft, onmisbaar om een lekker en
luchtig brood te kunnen bakken. Ook hier wordt het onopvallende van het rijk van de hemel benadrukt: je
merkt het nauwelijks. Toch heeft het grote invloed!
2

Jezus denkt allereerst aan zichzelf. Wanneer Hij het
over het koninkrijk heeft, heeft Hij het over zichzelf.
Bij dat zuurdesem moet je eerst aan Hem denken.
In veel vertalingen is het verdwenen, maar Jezus gebruikt een merkwaardig woord: de vrouw ‘verbergt’ het
zuurdesem in het meel, zoals het mosterdzaadje in de
grond wordt gestopt. Door te verdwijnen in het meel,
krijgt het zuurdesem zijn krachtige werking. Het laat
zien wat er met Jezus gaat gebeuren: Hij ‘verdwijnt’,
aan een kruis. Er blijft niets van Hem over.
Jezus haakt aan bij de situatie van dat moment. De farizeeën maakten plannen om Hem uit de weg te ruimen
(12, 14). Het moet gebeuren: Jezus sterft, zodat het rijk
van God zich over heel de wereld zal verspreiden!
3

Wie bij Jezus hoort, krijgt ook een zurende werking.
Maar het begint bij jezelf: het koninkrijk van God wil
eerst je eigen leven doortrekken. Voordat we zelf als
een zuurdesem zijn, bijvoorbeeld op onze werkplek,
moeten we eerst zelf doordesemd zijn. In hoeverre is
het evangelie van het koninkrijk al doorgedrongen tot in
de vezels van je bestaan?
Wie christen wil zijn op school of in de vriendenkring,
zal een christen moeten zijn, iemand in wie Christus
‘verborgen’ is, iemand in wie Christus leeft en werkt
(zie Galaten 2, 20a). Ben je doorzuurd? Dat gebeurt
door de Bijbel te bestuderen, te bidden, aan de kerkdiensten deel te nemen enz. Maak je daar werk van?
Anders ben je als zuurdesem niet krachtig genoeg.
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Besef dat je, om zuurdesem te kunnen zijn, niet apart
moet blijven staan. Zorg dat je vermengd wordt met het
grote deeg, dat is het bedrijf waar je werkt en de buurt
waar je woont, anders kun je je kracht niet afgeven. Doe
dus mee, waar het kan.
En realiseer je dat je als zuurdesem moet willen verdwijnen. Dat is: je moet willen sterven aan jezelf. Wees
bereid om jezelf te verloochenen en een kruis te dragen,
achter Jezus aan.
Zo mag je een zuurdesem zijn. En zó alleen is niet te
onderschatten van hoe grote invloed je bent: de vrouw
in de gelijkenis verborg het zuurdesem in maar liefst
‘drie zakken meel’. Je hebt als christen meer invloed
dan je denkt!
5

Hoe geef je dat praktisch vorm?
Heb vertrouwen in God en in zijn manier van werken.
Hij is bezig zijn koninkrijk te bouwen; jij mag daarbij
aansluiten.
Bid regelmatig voor je familieleden, je buren en je
collega’s die God nog niet kennen. Breng hen voor de
troon van God.
Oefen je in zachtmoedigheid, in barmhartigheid, in
het stichten van vrede (zie Matteüs 5, 1-16; zie ook Filippenzen 4, 8).
Verbind je met andere christenen op het werk. Zoek
steun bij elkaar, trek samen op.
En bedenk bij dit alles: zuurdesem dat eenmaal in het
deeg zit, krijg je er niet meer uit. Je hebt meer invloed
dan je denkt!
Slot
De gelijkenis van het zuurdesem is niet allereerst een
opdracht, maar een belofte. Laat je bemoedigen: het koninkrijk van de hemel ís al doorgedrongen in deze wereld en zal zich ook via jou verder verspreiden!

OM OVER NA TE DENKEN:

1 Het rijzen van het deeg kost tijd. Heb je genoeg

geduld om daarop te wachten?
2 Van zuurdesem blijft niets over; het verdwijnt he-

lemaal. We worden geroepen tot zelfverloochening
en het dragen van een kruis. Hoe doe je dat, concreet, op het werk, in de familie of in de buurt?

