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Gemeente van Jezus Christus,

De  parabel  die  Jezus  ons  vanmorgen  vertelt,  meestal  de  gelijkenis  van  de  twee  zonen
genoemd, is ons alleen overgeleverd door Matteüs. Er is in het Nieuwe Testament nog een
andere gelijkenis die handelt over twee zonen, ons overgeleverd door Lucas. Die gelijkenis is
bekender  dan  onze  gelijkenis  van  vanmorgen.  Wij  kennen  haar  als  de  gelijkenis  van  de
verloren zoon, degene die, na een losbandig leven, bij terugkomst naar zijn ouderlijk huis
ondanks  alles  door  zijn  vader  hartelijk  onthaald  wordt,  maar  in  de  ogen  van  zijn
plichtsgetrouwe broer, de tweede zoon, blijvend wordt veracht.
Ook in Matteüs’ gelijkenis van de twee zonen zijn beide kinderen heel verschillend.  Hun
vader,  een wijnboer met blijkbaar een klein bedrijf,  heeft hun hulp nodig.  Hij stapt in de
vroege morgen op de eerste zoon af en verzoekt hem de dag door te brengen in de wijngaard.
Bot, en geheel tegen de conventies van de toenmalige cultuur in, antwoordt de jongen: ‘Ik wil
niet.’  Maar  later  verandert  hij  van gedachten en gaat  hij  alsnog zijn vader  assisteren.  De
tweede zoon reageert precies andersom. Hij beantwoordt de vraag van zijn vader positief en
respectvol: ‘Ík zal gaan, heer’, antwoordt hij letterlijk. Maar als het erop aan komt, gaat hij
niet. Ook al had de eerste zoon aanvankelijk alle schijn tegen, uiteindelijk heeft alleen hij de
wil van zijn vader gedaan.

Gemeente, waar gaat het in onze gelijkenis van vanmorgen om? Op het eerste gezicht lijkt de
gelijkenis ons een algemene morele les te willen leren: als je ‘ja’ zegt, moet je ook ‘ja’ dóen,
maar als je eerst ‘nee’ hebt gezegd, maar vervolgens toch in actie bent gekomen, dan is dat
nog altijd beter dan andersom.
Ik  zal  niet  ontkennen  dat  in  zo’n  veronderstelde  morele  les  waarheid  schuilt,  maar  een
dergelijke  interpretatie  is  niet  wat  Jezus  vanmorgen  bedoelt.  Zijn  gelijkenissen  hebben
meestal een diepere betekenis dan hetgeen wij op het eerste gehoor erin horen. Dat geldt ook
voor de gelijkenis van deze zondag.
Wat de diepere laag in Jezus’ gelijkenis is, ontdekken we als we kijken naar de context waarin
zij tot ons komt. Die context is een twistgesprek tussen Jezus en de joodse leiders uit zijn
dagen,  de  overpriesters  en  de  oudsten,  zij  die  samen  met  de  Schriftgeleerden  het
leidinggevend lichaam van de Joodse Raad vormden. In het gedeelte dat aan onze gelijkenis
voorafgaat zijn het deze leiders die naar Jezus toekomen om Hem kritisch te bevragen over
zijn recente acties: zijn pretentieuze intocht in Jeruzalem, messiaans zittend op een ezel, en de
daaropvolgende hardhandige reiniging van de tempel. Wat denkt deze dorpeling uit het hoge
noorden  wel  niet  van  zichzelf,  dat  hij  in  de  hoofdstad  van  het  land  en  in  het  nationale
religieuze centrum zich zo heeft laten gelden? Wie heeft hem de bevoegdheid gegeven voor
zijn brutale optreden?
Ziedaar  de vraag die  Jezus voor de voeten geworpen krijgt:  waar  komt  zijn  bevoegdheid
vandaan? Jezus beantwoordt de vraag niet rechtstreeks, maar kaatst met een wedervraag de
bal terug.  Daarin verlegt  Hij  de aandacht  naar Johannes de Doper,  zijn wegbereider.  Wat
vinden de joodse leiders van hém? Kwam zijn bevoegdheid van God of van de mensen? Het is
duidelijk hoe Jezus zelf daarover denkt: Johannes handelde namens God. Impliciet zegt Jezus
met zijn wedervraag, dat Hijzelf, die in Johannes’ spoor treedt, dus ook namens God handelt,
maar Hij zegt dat zo verholen dat niemand Hem daarop vast kan pinnen. Jezus’ wedervraag
blijft van de kant van de joodse leiders onbeantwoord. Zij hebben Johannes nooit erkend en
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zullen dat ook niet doen, maar ze durven dat uit vrees voor de reactie van de omstanders niet
in het openbaar te zeggen.
Ziedaar, gemeente, de achtergrond van onze gelijkenis. De beide zonen die daarin figureren
zijn niet zomaar twee jongens, maar staan voor twee verschillende groepen mensen. Een van
die groepen moet het collectief van de joodse leidslieden zijn. Zij zijn, om precies te zijn,
zoon nummer twee,  die  uiterst  beleefde,  maar  uiteindelijk niet  reagerende jongen. Dat zij
‘zoon’ worden genoemd, heeft te maken met het feit dat zij deel uitmaken van het joodse
volk, dat in het Oude Testament meermalen zoon van God genoemd wordt. Toen God hen, de
tweede zoon, bij monde van Johannes de Doper maande ernst te maken met hun werk in zijn
wijngaard – bijbels beeld voor Israël – en hen opriep tot een radicale toewijding passend bij
de komst van zijn Koninkrijk, hielden zij de vrome schijn op: ‘Ík zal gaan, Heer!’ Maar in
werkelijkheid gaven zij niet thuis en bleven zij steken in hun formalistische godsdienst.
De andere zoon, zoon nummer één, de botte weigeraar die uiteindelijk in actie komt, staat
voor een ander deel van Israël, de tegenhanger van de vroom ogende joodse leiders. Jezus
vereenzelvigt  deze  tweede  zoon  met  het  joodse  sociale  uitschot  uit  zijn  dagen:  verachte
tollenaars die geld verdienen in dienst van de Romeinse overheerser, en verfoeide prostituées
die hun lichaam verkopen aan Jan en alleman. Aanvankelijk hielden zij zich doof, toen ook
hun gevraagd werd hun leven ten dienste te stellen van Israëls God, maar toen zij de integere
ernst bespeurden van Johannes’ oproep en vervolgens de liefde ervoeren die tot hen uitging
van de kant van Jezus van Nazaret, kwamen zij alsnog tot bekering: zij schonken geloof aan
het evangelie van de komst van het Koninkrijk, en stelden zich, als Zacheüs de tollenaar,
alsnog ter beschikking van hun hemelse Vader.

Tot zover de uitleg van de gelijkenis. Misschien is het u vanmorgen bij het voorlezen ervan
opgevallen, dat Jezus haar niet slechts aan de joodse leiders vóórhoudt, in de hoop dat zij
wellicht zichzelf  erin zullen herkennen, maar dat hij er een vraag aan vastkoppelt die hen
dwingt hun eigen positie onder ogen te zien – deze vraag: ‘Wie van de twee zonen uit de
gelijkenis heeft de wil van de vader gedaan?’ Ja, het is hun duidelijk: de zoon die de wil van
zijn vader heeft gedaan, is de eerste, weigerachtige zoon en niet de tweede, die aanvankelijk
zo gewillig oogde. Maar zodra vervolgens het kwartje valt, zodra het tot hen doordringt dat
die eerste zoon moet staan voor die vreselijke hoeren en tollenaars en de tweede voor henzelf,
beseffen zij  dat  zij  met  hun antwoord ongewild hun tekortschieten  tegenover  Israëls  God
hebben beleden. En dat ten overstaan van Jezus van Nazaret, degene die zij nota bene tot
verantwoording van zijn daden hadden willen roepen! 
De conclusie die Jezus ten slotte trekt, is hard voor het officiële jodendom van zijn dagen,
maar vertroostend voor hen die niet gezien en geacht werden, die spottend ‘het volk dat de
wet niet kent’ werden genoemd: de zondaars, de hoeren, de tollenaars. De laatsten zullen,
geheel  tegen de  verwachting  in,  de  eersten  voorgaan in  het  Koninkrijk  van God.  Of  dat
‘voorgaan’ betekent dat er voor de officiële vromen geen enkele plaats meer zal zijn, of dat zij
genoegen zullen  moeten  nemen met  de mindere  plaatsen in Gods nieuwe wereld,  laat  de
gelijkenis in het midden. In ieder geval is duidelijk dat met de komst van Jezus van Nazaret,
ingeluid door het optreden van Johannes de Doper, een radicale omkering plaatsvindt van de
geldende religieuze prioriteiten. Niet de vrome toplaag blijkt bij God in tel te zijn, degenen
die met  hun uiterlijkheden meenden God te  dienen, maar  die  geen gehoor gaven toen de
Messias in aantocht was en uit de mond van zijn wegbereider de roep klonk tot een radicale
levensverandering. In tel is de verachte ónderlaag, zij die in alle vernedering uiteindelijk hun
hart openden voor het evangelie van Gods aanstaande verlossing, en op Johannes’ oproep
reageerden door zich alsnog aan Gods liefde toe te wijden.
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Gemeente, wat betekent de gelijkenis van vanmorgen voor ons? Wij zijn geen joden, maar
mensen  uit  de  heidenvolkeren.  Welbeschouwd  behoren  ook  wij  tot  de  destijds  door  het
officiële  jodendom  verachte  onderlaag.  Maar  dat  maakt  ons  niet  vanzelfsprekend  tot
erfgenamen van het Koninkrijk.
Want intussen zijn in de kerk van de heidenchristenen dezelfde mechanismen gaan werken als
in het jodendom van Jezus’ dagen. Ook wij kennen een officiële bovenlaag van theologen en
kerkbestuurders  die  meer  dan  eens  blijven  steken  in  vrome  frases  en  formaliteiten,  een
onderlaag  van  mensen  die  in  sommige  kerken  met  een  scheef  oog  worden  aangekeken
vanwege hun afwijkende levensstijl of huidskleur of hun twijfelachtig gedrag, en het ‘keurige
kerkvolk’ daartussenin.
Ja, ook tot ons, verschillende kinderen van God als ook wij blijken te zijn, komt de opdracht
die de vader uit de gelijkenis aan zijn zonen gaf: ‘Ga vandaag in mijn wijngaard werken.’ 
‘Vandaag’:  dat  staat  er  niet  voor  niets.  Het  heeft  in  het  Nieuwe Testament  dikwijls  een
bijzondere  betekenis:  ‘heden,  nu  de  deur  naar  Gods  verlossing  in  Jezus  Christus  nog
openstaat, nu Gods liefde nog ruimte geeft tot bekering, nu het nog niet te laat is.’
Ga  vandaag,  in  het  heden  van  Gods  genade,  werken  in  Gods  wijngaard,  die  intussen
wereldwijde plek waar het nieuwe volk van God, uit joden en heidenen, gestalte geeft aan
Gods bedoelingen. Het is deze taak die ons vanmorgen gegeven wordt, niet alleen aan onze
nieuw te bevestigen ouderling, maar aan ons allen.
Hoe antwoorden wij op de opdracht die vanuit de gelijkenis tot ons komt? Zeggen ook wij:
‘Ík zal gaan, Heer’, maar komen wij uiteindelijk niet verder dan de valse veronderstelling dat
wij  wel  ‘binnen’  zullen  zijn,  niet  verder  dan  onze  formele  godsdienstige  rituelen  en
activiteiten, zonder ons hart te openen voor Gods liefde en ons leven daadwerkelijk in zijn
dienst te stellen? 
Of geven wij, in het besef van onze kleinheid en onze onvolkomenheid, in de wetenschap dat
ook wij een Verlosser nodig hebben, ons leven uiteindelijk uit handen aan de God van het
komende Koninkrijk, zodat Hij met zijn Geest ons kan vormen tot burgers die dat Koninkrijk
waardig zijn, mensen die meer en meer gaan lijken op Jezus Messias en de wil van God –
liefde, barmhartigheid, gerechtigheid en zuiverheid – in praktijk brengen?

De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop.
Kies dan de goede plaatsen en geef uw hart aan God!

Amen.
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