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Overweging Parochiedag MVR 27 september 2020 - Mt.  21, 28-32  
door Marianne Thie. 
 
Helaas geen verbeelding door de kinderen. 
Maar.. als mooi alternatief, zoals we net door Gilles verteld hoorden, een stukje uit 
het prachtige verhaal van De kleine Prins. 
De zin “Ik heb er toen niets van begrepen! Ik had haar moeten beoordelen naar haar 
daden en  niet naar haar woorden.” uit het verhaal van de Kleine Prins nemen we 
hieruit mee. 
 
Gaan we terug naar het evangelie verhaal van vandaag. 
De Farizeeën dagen Jezus telkens uit, om hem op zijn woorden te kunnen vangen. Er 
is al heel wat aan vooraf gegaan als Jezus deze parabel voorlegt aan de Farizeeën.  
Jezus kiest ervoor de dialoog gaande te houden, praat en vertelt dan in gelijkenissen.  
 
Zoook nu. Hij laat hen d.m.v. deze parabel denken - als hij de situatie schetst van 
iemand met twee zonen - dat het over een ander gaat. Hij laat ze op deze manier 
ongemerkt naar zichzelf kijken. En dan vraagt hij: wat vind je ervan?  
 
Een man een man, een woord een woord toch? Zo zou het in elk geval moeten zijn. 
Wat je zegt, hoor je ook te doen. Mensen die regelmatig het tegengestelde doen van 
wat ze zeggen, komen niet bepaald betrouwbaar over.  
 
Zo op het eerste gezicht maken de beide zoons van een wijngaardenier dezelfde 
indruk. De ene zegt dat hij zijn vader niet wil helpen en hij doet het toch. De ander 
zegt dat hij gaat helpen in de wijngaard, maar hij doet het niet. 
 
De Farizeeën in die tijd waren niet van plan hun bevoorrechte positie op te geven. En 
wilden beslist geen gehoor geven aan de opdracht tot bekering. Ze zeiden wel Ja: ze 
stonden vooraan in de tempel, ze waren druk bezig met het gebed, ze vergaten 
vooral niet om duidelijk zichtbaar hun giften te geven voor het goede doel. Voor het 
oog van de mensen wilden ze de schijn ophouden.  
 
Maar de Farizeeën worden tot hun schande voorgehouden, dat hoeren en tollenaars 
hun voor zullen gaan, omdat zij zich wel hebben bekeerd en de woorden van de 
prediking van Johannes hebben begrepen, ter harte hebben genomen en daarnaar 
gingen handelen.  
 
Deze ruim 2000 jaar oude parabel is nog steeds een levende open vraag, die vandaag 
ook aan ons is gericht. 
 
Want doen wij altijd wat wij zeggen? Passen onze woorden en daden bij elkaar? Zijn 
wij mensen uit één stuk, eerlijk, betrouwbaar, transparant? Zijn wij mensen die de wil 
van de vader doen? 
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We kunnen het ook op het geloof betrekken. Gaat het ons daarin alleen om mooie 
woorden, om diepe gedachten en vrome emoties? Of gaat het ons om concrete 
daden van liefde en vertrouwen, om het eenvoudige doen van gerechtigheid en 
barmhartigheid? 

En na het horen van dit verhaal begrijpen we best waar dit verhaal naar verwijst. De 
vader in dit verhaal staat natuurlijk voor God. En de wijngaard van de Vader staat 
voor Gods koninkrijk. God vraagt: ga vandaag werken in Mijn wijngaard! Dit vraagt Hij 
dus ook aan ons, aan ieder van ons op eigen wijze. Het vraagt om moed. En daarbij 
mogen we vertrouwen op Zijn geduld, dat God weet hoe wij zijn, dat wij niet direct 
verstaan wat Hij bedoeld en dat wij ook onderweg onze oren niet altijd open hebben 
om Zijn aanwijzingen te horen. Maar ook: dat wij in staat zijn ons om te keren, terug 
te komen op onze afwijzing van God, ons nee-woord aan Hem te breken en ons ja-
woord te doen.  

In de Bijbel heeft het handelen vaak voorrang op het denken en het voelen. Geloof is 
in de eerste plaats een manier van leven. Ideeën, meningen en emoties staan in 
dienst daarvan. Ga het eerst maar doen, voordat je het voelt. Ga het eerst maar 
doen, voordat je het begrijpt. In onze tijd vol rationaliteit en emotionaliteit heeft dat 
praktische geloof het niet makkelijk. 
 
En dan gaat het over heel moeilijke dingen: over vergevingsgezindheid, over de 
kortheid van het leven, over de betrekkelijkheid van de rijkdom, over de plaats van 
God in je leven. Kortom over dingen waar we niet aan willen, of die wij niet aan 
kunnen.  

Een mens verandert niet zo gauw. Verander maar eens je oordeel dat je over iemand 
hebt. Verander maar eens je karakter. Iemand die tot aan vandaag alleen aan zichzelf 
denkt doet dat morgen heus ook. Iemand die al jarenlang een dagdief is, die er de 
kantjes en zelfs hele bermen vanaf loopt, komt morgen echt niet vol ijver op zijn 
werk. En zo zijn er nog voorbeelden te over. 

Een man had twee zonen. Hij vroeg of ze wilden werken in zijn wijngaard. De eerste 
zei: goed, vader, ik ga al. Maar hij ging niet. Hij was een mooiprater. Gouden beloften. 
Maar daar bleef het bij. De ander zei: Nee, vader. Maar later veranderde hij van 
gedachten. Hij ging werken.  

Wie heeft jouw sympathie? vraagt Jezus. Een open deur? En dan komt de hamvraag: 
wie ben je zelf, wie ben je werkelijk? Want het gaat over jou en mij. Wie zie je in de 
spiegel, die Jezus ons voorhoudt, welke van de twee ben jij? Amen. 

 


