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Zondag 27 september 2020 

 tweede van de herfst 

 
 

Schriftlezing: Matteüs 21,23-32 

 

Acclamatie: ‘Bless the Lord, my soul’: lied 103e  

(t. Psalm 103, m. Jacques Berthier) (driemaal) 

 

Overweging 

 

Vier zondagen achter elkaar horen we een gelijkenis. En 

vier keer gaat die over Gods nieuwe wereld. Vorige 

week ging de gelijkenis over een wijngaard en over 

arbeiders, en over de eigenaar die aan het eind van de 

dag iedereen hetzelfde loon uitbetaalt. Eén denarie. Die 

ene denarie, dat is God zélf. Zo deelt hij zich aan ons 

uit. Aan de één evenveel als aan de ander. 

 

En vandaag is daar opnieuw de wijngaard. 

‘Iemand had twee zonen’, begint het verhaal. Iemand? 

Wie in de vorige gelijkenis hoorde hoe die over God 

ging, weet ook nu: ‘iemand’, dat kon God wel eens zijn. 

Twee zonen. Nee, twee kínderen, staat hier. Over twee 

kinderen gaat het, zoals in veel Bijbelverhalen. Twee 

kinderen die vaak ook symbool staan voor twee kanten 

in onszelf die met elkaar in de clinch liggen. 

 

De vader komt naar de kinderen toe, vertelt de 

grondtekst. Want net als in het verhaal van vorige 

week: God zit niet in een soort hemelse heerlijkheid op 

ons neer te kijken, maar hij komt naar ons toe. Hij is 

hier, onder ons. Al durven we hem dikwijls niet zo 

makkelijk te benoemen in onze ervaringen en moeten 

we het vaak met een vermoeden doen. Is het op de 

grens van het leven misschien anders? Met Frans had ik 

het erover. Ervoer hij daar God, nu hij bij die grens was? 

Soms, zei hij.  

 

‘Ga in de wijngaard aan het werk,’ zegt de vader tegen 

één van de kinderen. De wijngaard die beeld is van 

Gods koninkrijk, van Gods nieuwe wereld. Waarin je 

tegelijk een beeld kunt zien van je eigen leven. Jouw 

leven als wijngaard van God: je hebt hem gekregen. Je 

mag er in werken. Je bent zelfs geroepen erin te gaan 

werken. Er wordt geen vraag gesteld, het is een 

opdracht. 

 

Maar: ‘nee,’ zegt het kind. Daar heb ik nu even echt 

geen zin in. 

Waarom nee? Wat houd je tegen? 

Misschien is het de manier waarop je met God te 

maken hebt gekregen in je leven. Was er te vaak een 

‘moeten’ en te weinig een vrije keuze. Misschien leek 

het je wel toe of geloof in God vooral met regeltjes te 

maken had. Met het moralistische geheven vingertje. Je 

mag niet dit, je mag niet dat. Je móet dit en je moet 

dat. Je moet naar de kerk, bijvoorbeeld. Het kan een 

heerlijk gevoel zijn om nu met je kop koffie lekker thuis 

te kunnen zitten, in je pyjama, zonnetje erbij, tablet op 

de tafel, helemaal vrij om hem uit te zetten als je er 

genoeg van hebt. 

Of misschien weet je niet meer wat je nou geloven 

moet. Vraag je je af wat God toch aan het doen is in de 

wereld, die wijngaard van hem. Zoveel narigheid, zoveel 

verdriet. Deze week kwam ik Corry van Zanten tegen. 

Dinsdag verloor ze haar goede vriendin Willy van den 

Berg. Een fietsongeluk maakte een einde aan haar 

leven. Ze was 73 jaar. ‘Waarom gaan alle lieve mensen 

dood?’ vroeg Corry. ‘Had mij nou maar genomen.’ 

 

In de gelijkenis noemt Jezus de tollenaars en de hoeren. 

Zij zijn degenen die ‘nee’ zeggen. Ze zijn de mensen die 

in de ogen van anderen niet deugen. Die leven voor 

eigen gewin, zoals de tollenaars. Die het zedelijk niet zo 

nauw nemen, zoals de hoeren. Ze zeggen nee. 

Misschien ook wel omdat ze niet geloven in zichzelf: ik 

kan het toch niet goed genoeg. Ik stel niks voor. 

Dit zijn ook degenen die de moed makkelijk verliezen. 

Die niet hebben geleerd te geloven in zichzelf, die al 

snel denken dat ze het allemaal niet kunnen.  

Maar ze bedenken zich. Dit is niet waar ze voor willen 

leven. Er is meer. 

Misschien heeft Johannes die de Doper wordt genoemd 

iets in hen wakkergemaakt. Hij staat voor 

gerechtigheid. Gerechtigheid: iets wat je doet. 

Misschien heeft hij de gedachte opgeroepen dat God 

jouw handen nodig heeft. Dat God niet ver weg in zijn 

hemel troont, maar dichtbij komt – zoals de gelijkenis al 

zegt. In jou, en in je arbeid in de wijngaard, in je inzet 

voor jouw eigen leven, voor de ander en voor deze 

wereld. Misschien kwam zelfs de gedachte op dat God 

niets kan zonder jou, zonder ons. En ga je daarom 

alsnog aan de slag. 
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‘Ga in de wijngaard aan het werk,’ zegt de vader ook 

tegen het andere kind. ‘Oké,’ zegt die. Maar gaat niet. 

Nu weet ik: dit is in sommige culturen gebruikelijk. Daar 

zeg je gewoon geen ‘nee’. Dat is onbeleefd. 

Respectloos. Je zegt altijd ja, ook als je nee bedoelt. Ik 

denk aan landen als China en Indonesië. Ook in het 

Verenigd Koninkrijk omkleedt men het nee vaak, je zegt 

niet botweg nee, dat doe je niet. 

Het zou boeiend zijn om met iemand uit bijvoorbeeld 

China dit verhaal te lezen. Wat leest hij of zij hierin? 

Wij lezen het vandaag vanuit onze cultuur. Een cultuur 

waarin directheid wordt gewaardeerd. 

 

Ja zeggen en nee doen… Jezus verwijt het de 

hogepriesters en de oudsten. Ze voelen zich superieur. 

Ze denken misschien wel dat ze volop aan het werk zijn 

in de wijngaard. Dat ze met hun kennis van God en de 

traditie precies weten hoe ze de wijnstokken moeten 

behandelen en de ranken moeten snoeien. Maar 

intussen zitten ze verstrikt in machtsspellen. Zien ze 

vooral zichzelf en niet de ander. Hebben ze vooral 

oordelen over gevaarlijke vagebonden als Johannes die 

opruiende taal gebruiken. 

 

En wij: herkennen wij ons in het kind dat ja zegt en nee 

doet? 

Het is een kant in onszelf die we liever niet te scherp 

zien. De kant van de mooie woorden. Van de goede 

bedoelingen zonder daden. Ik spreek er mezelf op aan. 

Mooie woorden zijn snel gezegd, ook in een kerkdienst. 

Maar doe ik er zelf eigenlijk iets mee? Ik kan zo druk zijn 

met het op elkaar afstemmen van de mooie woorden, 

dat ik de inhoud ervan vergeet. 

En zo kan dat gaan: dat je druk bent met allerlei dingen 

en niet genoeg stilstaat bij wat je eigenlijk belangrijk 

vindt. Je goede wil is er wel, maar er komt gewoon niks 

van de uitvoering terecht. 

Of je zegt ja omdat je de schone schijn op wilt houden. 

Omdat je naar buiten toe wilt doen lijken dat je het 

geweldig doet in die wijngaard van je leven. Intussen 

gaat het maar moeizaam, in je privéleven, in je werk, in 

de vele rollen die je in het leven hebt. Maar je houdt de 

schijn op. Want dat is het beeld waar je het liefst in wilt 

geloven.  

 

 

Het kind dat nee zegt en ja doet – en het kind dat ja 

zegt en nee doet: ze zitten allebei in ons. En die 

wijngaard, dat is de wijngaard van ons leven. Een leven 

dat vaak niet van een leien dakje gaat. Misschien zijn er 

veel moeilijke dingen die je meemaakt. Deze tijd ís ook 

niet eenvoudig, met de ziektedreiging van een slopend 

virus, de onzekerheid over de toekomst, de beperking 

van onze contacten. En dan zíjn we soms verscheurd in 

wat we willen en zoeken. Zeggen we ja en doen nee; 

zeggen we nee en doen ja. Zitten we nu eens vast in 

schijnheiligheid, dan weer in verzet. 

 

Maar het mooie van dit verhaal is, dat Jezus het 

weigerachtige kind tot voorbeeld maakt. Degene die 

uiteindelijk de wil van zijn vader doet, is het kind dat 

niet zomaar ja zegt. De twijfelaar. Degene die aarzelt. 

Die zich verzet. Oftewel: je mag gerust nee zeggen en 

twijfelen en je verzetten. Je hoeft niet willoos ja en 

amen te zeggen. In tegendeel. De bijbel staat vol 

verhalen over dwarse kinderen van God die een grote 

rol spelen in de heilsgeschiedenis. En daar mogen wij 

ons bij aansluiten. 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Jouw woorden’ (t. Michaël Steehouder, m. Peter 

Rippen; Zangen van zoeken en zien 589) 

 


