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Zondag 28 september 2014 

 tweede van de herfst 

 
 

Lezing uit de Tora: Genesis 11,27 - 12,9 

 

Lied: “Uit Oer is hij getogen”: lied 803, 1+2+3 (t. 

Willem Barnard, m. Melchior Teschner) 

 

Evangelielezing: Matteüs 21,23-32 

 

Lied: “Hoor Israël”: lied 323 

(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Jarenlang is ze actief geweest in de kerk. Was ze 

overtuigd gemeentelid. Zag ze er de zin van in om 

bij een kerkelijke gemeenschap te horen. Maar nu 

weet ze het niet meer zo goed. 

Ze vraagt zich af wie God is. En waar hij is. En als 

hij overal is, zoals ze wel wil geloven, hóe hij er 

dan is. Hoe hij erbij is, in haar leven. 

 

Het zijn vast bekende vragen. Ze komen boven. Bij 

onszelf. Kijk naar dat verhaal over Abram – ver 

staat het van ons af. Wie doet dat nou, op weg 

gaan als hij een stem hoort? Hoor – maar ik kan 

niet horen. Ik kijk wel uit. 

De vragen komen ook boven bij mensen om ons 

heen. Bij onze ouders; bij onze kinderen en 

kleinkinderen. Voor jonge mensen van nu zijn ze 

een reden om ‘nee’ te zeggen tegen de kerk. Wat 

moet je daar? Wat voegt geloven toe aan je toch al 

gevulde leven? 

 

Ons niet meer weten; onze twijfels; ons ‘nee’ – ze 

komen in een ander licht te staan door de 

gelijkenis die Jezus vandaag vertelt. Die gaat over 

ja zeggen en nee doen. En over nee zeggen en ja 

doen. Wie van die twee broers zijn wij? En 

wanneer ben je de priester of de oudste? En 

wanneer de tollenaar of de hoer? 

 

Een vader had twee zonen. ‘Kinderen’, vertaalt de 

Naardense Bijbel consequent. Want het is inclusief 

bedoeld. Als vrouw kun je dus niet denken: “dit 

gaat niet over mij.” Het gaat over ons allemaal. 

Een vader en twee kinderen – je struikelt erover in 

de Bijbel. De een die de ander doodt. De een die 

de erfenis alvast opvraagt en verbrast. De ander 

die thuis het goede kind uithangt. Kinderen die 

elkaar omhelzen bij de opkomende zon, zoals 

Jakob en Esau bij de Jabbok. Of de een die zit en 

luistert terwijl de ander rent en slooft – zoals de 

twee zussen Maria en Martha. Het zijn 

patroonverhalen. Ze laten iets zien: twee kanten in 

onszelf. Twee manieren van zijn; twee manieren 

om tegenover God te staan. Een kant die ja zegt 

en een kant die nee zegt. 

 

“Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een:…” 

Eigenlijk staat er: “Hij kwam naar de eerste toe en 

zei:…” Net zoals in het verhaal over Abram: “De 

Eeuwige verscheen aan Abram en zei…” God komt 

naar je toe. Je hoeft hem niet te gaan zoeken. Het 

gaat er vooral om dat je hem opmerkt, want hij 

komt naar jou. En dan kan iemand zomaar 

zeggen: “ik kreeg de kracht om vol te houden.” 

Maar we zien hem wel eens niet. We zien hem 

zomaar over het hoofd. Zo dichtbij komt hij, in de 

meest alledaagse dingen. 

 

En wat zegt hij dan? 

“Ga vandaag in de wijngaard aan het werk.” 

Geen vraag. Een opdracht. Net als aan Abram. 

“Trek weg uit je land, verlaat je familie, … en ga 

naar het land dat ik je zal wijzen.” 

Zo zijn we niet gewend met elkaar om te gaan. We 

vinden het niet prettig om gecommandeerd te 

worden. Sterker nog, als iemand ons bevelen 

geeft, denken we: commandeer je hondje en blaf 

zelf. We zijn vrije mensen. En is dat niet wat ook 

God voor ons wil: dat we vrij zijn? Niet klein 

gemaakt door wat ons maar onvrij zou kunnen 

maken, door wat ons ook maar gebonden kan 

houden? Waarom hier dan toch die bevelende 

toon? 

 

Ik denk omdat het hier om iets wezenlijks gaat. 

Die wijngaard waar je moet gaan werken – en dat 

veelbelovende land waar Abram heen op weg moet 

gaan: ze zijn hetzelfde. Ze staan voor ons leven. 

Voor hoe we ons leven leiden. Laten we het aan 

ons voorbij gaan – misschien wel terwijl we 

intussen mopperen op de politici, op het 

schoolsysteem, op de buren, op de Islamieten, op 

de Europese Unie en waarop al niet? Laten we 

gebeuren dat we geleefd worden? Of doen we iets 

met het leven dat we gekregen hebben? Gaan we 

op weg naar veelbelovend land? Gaan we aan het 

werk in onze wijngaard? 

De wijngaard staat in de bijbel symbool voor het 

koninkrijk van God. Dat is deze wereld, maar dan 

gezien door de ogen van God die daar iets plant. 
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De wijngaard, het koninkrijk, dat is daar waar het 

leven met God wordt geleefd. Vol verwondering om 

wat er is. In openheid voor de ander naast je, met 

wie je je leven delen kunt. In vertrouwen op God, 

dat hij vasthoudt wat wij zelf niet kunnen 

beheersen of sturen. Leven in de wijngaard, dat is 

leven in verbondenheid met God. 

 

Je kunt je leven beschouwen als jouw tuintje dat je 

moet aanharken. Maar je kunt ook naar je leven 

kijken als naar Gods wijngaard. Als naar een reis 

naar veelbelovend land. Dan wordt je leven meer 

dan een reeks van natuurlijke processen – zoals 

opgroeien, leren, werken, kinderen krijgen, ziek 

worden, ouder worden. Dan wordt het een plek 

waar God iets aan het planten is. En waar je zelf 

een bijdrage aan kunt leveren. Of niet. 

 

“Ga vandaag in de wijngaard aan het werk.” 

Wat zegt het kind? “Ik wil niet.” 

Waarom zou hij niet willen? Misschien omdat hij 

geen zin heeft een opdracht te krijgen. Omdat hij 

zelf wil kiezen. Mensen die niets van de kerk 

moeten hebben, associëren haar vaak met 

‘moeten’. En eerlijk gezegd is de kerk vaak die 

verkeerde weg gegaan. De weg van de regels en 

voorschriften. 

Het duurt soms even voordat je doorkrijgt dat het 

geloof je juist vrij maakt om de mens te zijn die je 

wilt zijn. En soms ontdek je dat niet in de Bijbel of 

in de kerk. Maar leer je gaandeweg wel een mens 

te zijn die zich durft te geven en die niet alleen 

voor zichzelf leeft. Ben je dan niet net als dat kind 

dat ‘nee’ zegt en vervolgens ‘ja’ doet?  

Verzet, aarzeling en twijfel – ze mogen er zijn. Je 

hoeft niet willoos ja en amen te zeggen. In 

tegendeel. 

 

Het kind dat direct ja en amen zegt, doet 

vervolgens niets. 

Wie is hij: is hij onze goede wil die weinig uithaalt? 

Onze plannen en voornemens die op niets 

uitlopen? Misschien is hij ook wel de schijnheilige 

kant in onszelf. Onze mooie woorden, waar onze 

goede daden bij achterblijven. We willen wel, maar 

zijn vaak zo druk. En dan lukt het op de een of 

andere manier niet om de daad bij het woord of bij 

het goede voornemen te voegen. 

 

We lijken dan wel wat op die oudsten en priesters. 

Ze hebben Johannes de Doper gehoord. Ze hebben 

misschien wel ingezien dat hij gelijk had. Dat het in 

het leven gaat om gerechtigheid. Om delen met 

degene naast je. Zoals we straks doen met brood 

en wijn. Maar ze hebben er geen gehoor aan willen 

geven. 

Was het hun trots? Hingen ze zo aan hun eigen 

gelijk dat ze niet konden horen, niet echt konden 

horen wat Johannes zei? Schrokken ze terug voor 

de weg die hij wees? “Zou ik uw woord verstaan, 

ik moest uw wegen gaan”, zongen we. 

De oudste en de priester zijn koning in hun eigen 

aangeharkte tuintje. De roep om af te reizen naar 

veelbelovend land hebben ze gemist. En oog voor 

wat God in de wijngaard aan het planten is, 

hebben ze evenmin. 

 

Voor de tollenaar en de hoer is het anders. Ze 

beseffen hoe weinig hun eigen tuintje lijkt op de 

wijngaard van God. En hoeveel liefde er is van God 

voor hen, zoals hij elk van hen het leven geeft. 

Hoe hij niets liever wil dan dat ze de mens worden 

die ze kunnen zijn. Voluit levend. Bestemd om op 

God te lijken. Ze bekeren zich, ze gaan anders 

leven – niet meer vanuit eigenbelang, maar vanuit 

God. Niet met zichzelf in het middelpunt, maar 

met God in het centrum. 

 

Het is verleidelijk voor ons om te denken zoals de 

oudsten en de hogepriesters. Om te denken dat 

het wel goed zit met ons. Dat we die bekering niet 

nodig hebben. Om te denken dat ons tuintje 

samenvalt met de wijngaard van God. Om te 

denken dat we ooit ‘ja’ hebben gezegd en dat dat 

wel voldoende is voor de rest van ons leven. Maar 

wie van ons durft er echt op te vertrouwen dat, 

ook als je eigen plannen niet uitkomen, er toch 

een wijnoogst van vreugde zal zijn? 

 

Jezus laat zien dat het helemaal niet verkeerd is 

om eens ‘nee’ te zeggen. Om stevig te twijfelen. 

Om ons te verzetten tegen dingen waar we 

misschien lang in hebben geloofd. Geloofstwijfel 

betekent dat je in beweging bent. Als Abram op 

weg naar veelbelovend land. 

Twijfel betekent dat je geloof aan het groeien is. 

En dat je misschien, net als dat ene kind, erin zult 

slagen de stem van je hart te horen. Waardoor je 

misschien, net als dat ene kind, ‘nee’ zegt – maar 

uiteindelijk doet wat je hart je ingeeft.  

 

Lied = geloofsbelijdenis: “Ik geloof in de God” 

(t. Henk Jongerius)  staande 


