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     De parabel die wij uit Jezus’ mond hoorden, is, kunnen we zeggen, 
autobiografisch. Jezus brengt in beeld wat Hem zelf zal overkomen. De mensen 
wijzen Gods ongewa pende goedheid af en ruimen Hem uit de weg,  Hem,die hen 
met die goedheid vertrouwd wilde maken. Autobiografisch is de parabel in Jezus’ 
mond. Hij vertelt wat Hem te wachten staat : het kwaad zal zich op Hem richten en 
tot Zijn dood leiden.  

    God legt een wijngaard aan. Kosten noch moeiten spaart Hij en de wijngaard 
komt er. God geeft die in beheer bij uitgelezen pachters, maar die weigeren de 
overeengekomen som te voldoen. Eenzijdig heffen zij het contract op. Zij houden 
Gods bezit bezet en laten zich op geen enkele wijze tot de orde roepen. Zij verschui- 
en zich in n hun opstandigheid. God grijpt pas in,wanneer zij zich aan Zijn Zoon 
hebben vergrepen. Dan doet Hij zich gelden.  

    Wat bezielt Hem om deze gedragswijze te volgen ? Kent Hij de mensen eigenlijk 
niet zo goed en weet Hij niet waartoe zij in staat zijn? En wanneer je dat niet kunt 
zeggen, is het dan niet des te roekelozer dat Hij om de opbrengst veilig te stellen het 
leven van Zijn Zoon op het spel zet ?  

    Blijkbaar spelen bij God andere motieven een rol. Is Hem wel veel gelegen aan de 
opbrengst ? Wanneer het Hem daarom te doen zou zijn geweest, dan had Hij de 
arbeiders wel bij de eerste onordelijkheid op straat gezet. Hem is het om die 
arbeiders te doen. Voofr Hem is het hele werk maar interessant wanneer deze 
mensen het tot een goed einde brengen. Daarom is Hij zo geduldig en lankmoedig. 

     Het blijft moeilijk te begrijpen dat die mensen het nodig vonden Gods ongewa- 
pende goedheid zo bruut af te wijzen. Als een man ven vrede is Gods Zoon in de 
wereld gekomen, vrij van iedere baatzucht. En toch organiseert zich direct een 
geduchte vijandschap jegens Hem. Hem werd het bestaan niet gegund. Hij was 
ongewenst. Daarom moest Hij verdwijnen.  

     Wat was het precies dat de joodse leiders ertoe bracht Hem uit de weg te ruimen, 
zonder pardon ? Een moeilijke vraag.  Wat maakte Zijn aanwezigheid zo problema- 
tisch,zo onverdraaglijk? Het blijft een netelige vraag. Men kan Zijn dood niet aan 
toeval of misverstand toeschrijven. Weloverwogen werd een plan gesmeed. Het is te 
gemakkelijk alles toe te schrijven aan toeval of een misverstand of aan de historische 
omstandigheden. Zou het Hem elders anders zijn vergaan? Zou het Hm in onze 
dagen anders vergaan zijn ? 

     Je kunt de vraag ook  zo stellen : heten wij Hem welkom ? Om een antwoord te 
geven moet je ondervonden hebben dat er van Hem een uitdaging uitgaat : alles 
kan niet bij het oude blijven. Hij provoceert : er moet iets gebeuren. Zij zijn zich door 
Hem ongemakkelijk gaan voelen, bedreigd. Het is hun heel wat waard van Hem af 
te geraken. 

 



    Hoe provoceerde Hij ? In het evangelie kun je lezen dat Hij de leiders van het volk 
terechtwees en hen aanklaagde om onrecht en schijn. Je zou die lijn kunnen 
doortrekken, en in onze tijd de mensen zoeken, op wie Jezus het nu gemunt zou 
hebben. Zo kom je weer bij de machthebbers en blijf je zelf buiten schot. 

    Zou Jezus niet geprovoceerd hebben wanneer Hij gezwegen zou hebben ? Waren 
het vooral Zijn woorden die Hem tot een teken van tegenspraak maakten ? Dat kun 
je, denk ik, betwijfelen. Zovelen hebben aangeklaagd en tegengesproken. Hoewel 
onprettig, veel van Zijn woorden  zijn ongevaarlijk. Ze kunnen teruggespeeld worden 
naar wie ze uitbrengt. Wat maakt hijzelf van zijn leven. Pas daar snijden woorden in 
ons  hart en ons vlees waar ze ondersteund worden door een persoonlijke integriteit, 
dat is : waar het aankomt op kleur bekennen. 

    Het is zo dat niets zo indringend aanklaagt als dat wat gepaard gaat met hoge 
idealen en dat de indruk maakt dat het voor de sprekenden vanzelfsprekend is. Dan 
valt er een scherp licht op dat wat bij onszelf ontbreekt en dat ervaren we als 
on-aangenaam. Dat licht is scherp. We voelen ons als niet op ons gemak. We 
beseffen dat we niet kunnen doorgaan zoals we bezig zijn. We weten ons 
opgeroepen, met klem, onweerstaanbaar.  

     Niemand staat graag beschaamd. Dat is pijnlijk, dat is onaangenaam. Het mag 
niet duren. Waar Jezus aanhoudt, komt de weerstand snel : weg met dat scherpe 
licht. Zo reageert wie zich tevreden stelt met wat hij bereikt heeft. Die koestert zich in 
zijn illusies. Voor hem moet Jezus verdwijnen. Zijn aanwezigheid is te schrijnend. Hij 
moet weg. Dan kun je zelf blijven wie je bent. 

    Maar er is een andere reactie mogelijk : een deemoedige vraag om verlossing, 
om heil, om die heelheid van leven die zo opvalt bij Jezus. Die vraag roept 
weerstand op. Toch is het de enige weg om met Jezus te leven, om Hem de plaats 
te gunnen die je voelt dat Hij die wil innemen. Komt de vraag over je lippen, dan 
wordt op slag Zijn aanklacht mild en wordt Zijn licht een bron van kracht. 

    De waarheid omtrent jezelf kun je proberen te ontlopen. Toch kan alleen de 
waar-heid omtrent jezelf het mogelijk maken met Jezus te leven, Hem de plaats te 
gunnen die Hij wil innemen. Komt de vraag over je lippen,dan worden op slag Zijn 
woorden mild en wordt Zijn licht een bron van kracht. 

    Je kunt proberen de waarheid omtrent jezelf te ontlopen. Toch weet je diep in je 
hart dat alleen die waarheid vrij maakt, omdat het Jezus is die je die waarheid 
voorhoudt. Soms heb je het niet onmiddellijk door, ben je als de apostel Paulus, die 
zich ertegen verzette, die ertegen streed tot hij ervoor door de knieën ging en 
eindelijk de innerlijke vrede bereikte. Ook al lijkt de waarheid omtrent onszelf weinig 
vleiend, je voelt toch dat ze door Jezus uitgesproken een belofte inhoudt. Voor wie 
de uitdaging aanvaardt, wordt de echte vrijheid mogelijk. Moge het zo met ieder 
van ons gaan.  Geve God dat ons. 

 



 


