
Mededelingen door ouderling
Zingen: Psalm 147:6
Stil gebed, votum en groet
Openingstekst: Mat. 7:21
Zingen: Psalm 86:6,8
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 16:4,6
Gebed om de hulp van de Heilige Geest
Schriftlezing Mattheus 12:46-50 en 21:28-32
Zingen: Gezang 437 (LvdK)
Preek Laat uw ja ja zijn, en uw nee ja!
Zingen: Gezang 481 (LvdK)
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 119:67
Zegen

Gemeente van Jezus Christus,

1. Daden stroken niet met woorden. Niets is 
zo vervelend als mensen die ja zeggen en nee 
doen! Je maakt afspraken met iemand en je 
rekent erop dat het 'ja' ook een oprecht 'ja' is, 
maar toch komt die ander zijn afspraken niet 
na. Hij zou iets naar je mailen. Samen een 
werkstuk doen voor school; maar wat je hebt 
afgesproken gebeurt niet. De ander laat het 
afweten. Samen naar feestje, meerijden, op het
laatst zijn plannen anders. Maar je had toch ja 
gezegd. Knap vervelend allemaal.

Je vraagt aan je kinderen om hun kamer op te 
ruimen: ja mam, ga ik doen, en een halve dag 
later is er nog steeds niets opgeruimd. 
Natuurlijk weten we als kind ook al het 'ja' van
ouders niet altijd 'ja' betekent. Gaan we nu weg
mam? Ja, zo. Mag ik iets lekkers? Ja, straks. 

In het buitenland is dit soms ook lastig. In 
Chili: wanneer kom je de tuin doen? 
Morgenmiddag? Ja, afgesproken! Je blijft er 
voor thuis. Maar tuinman kwam niet. 
Morgenmiddag kan ook een paar dagen later 
zijn. Ja, is niet altijd ja. Ja kan soms ook 
gewoon uit beleefdheid nee zijn. In sommige 
culturen is het onbeleefd om nee te zeggen 
tegen gasten. Als je er niet mee vertrouwd 
bent, is dat knap lastig.

Wij zijn nu eenmaal gewend, dat ja ja is en 
nee. Waarom zeggen mensen soms ja terwijl 
ze nee bedoelen? Daar kan van alles achter 
zitten. 

Het kan zijn dat mensen je niet willen 
teleurstellen. Zeker als je hogergeplaatst bent 
in hun ogen. Of ze willen geen gedoe. Door ja 
te zeggen voorkomen ze dat ze mogelijk ruzie 
krijgen. Mensen willen onder de druk uit. Ze 
willen van het onderwerp af zijn. Door ja te 
zeggen voorkomen ze dat je argumenteren 
blijft verzinnen waarom ze dingen moeten 
doen of laten. Vaak ervaren ze dat als druk. 
Door ja te zeggen kun je dat ontvluchten. Of 
mensen kunnen niet leveren wat je vraagt, 
maar durven dat niet toe te geven. Of mensen 
willen niet doen wat je vraagt en hebben geen 
zin om dat toe te geven. Dat geeft alleen maar 
weer gedoe. Ze hopen dat het overwaait. Of ze
durven geen nee te zeggen, omdat ze bang 
zijn voor de reactie van de ander. Dus zeggen 
ze maar ja. Of ze vinden het onbeleefd om nee
te zeggen en zeggen daarom maar ja. 

2. Wil van de Vader. In de gelijkenis die Jezus
vertelt komen we het zelfde probleem tegen. 
Twee zonen tegen die allebei iets anders doen 
dan ze zeggen. De een zegt nee, maar doet 
toch ja. De ander zegt ja, maar doet toch nee. 
Hun daden komen niet overeen met hun 
woorden. En Jezus verbindt aan dit kleine 
verhaaltje gelijk een vraag. Deze vraag vormt 
de sleutelzin in de gelijkenis. Vers 31: wie van
deze twee heeft de wil van de vader gedaan?
Voor de Heere Jezus is dit een aangelegen 
punt. Dat kun je zien in het vervolg. In vers 31
zegt Jezus: Voorwaar, Ik zeg u, tollenaars en 
hoeren zullen je voorgaan in het Koninkrijk 
van God. Voorwaar. In het Aramees is dat 
'Amen'. Het is waar en zeker. Dat kun je het 
beste vertalen met: 'Ik zeg je de waarheid'. Let 
op. Dit is waar het mij om gaat. Dit kleine 
verhaaltje gaat over de vraag wie de wil van de
vader doet? Daar wil Jezus het over hebben. 

De wil van de vader. Wat is dat? Twee dingen 
wil ik hierover zeggen. In het eerste 
Bijbelgedeelte zagen we dat Jezus omringd 
was door zijn discipelen. Hij geeft ze 
onderwijs. Spreekt het Woord tot hen. Dan 
staan daar opeens zijn moeder en broers. Ze 
waren naar Hem op zoek en hebben Hem 
eindelijk gevonden. Ze willen dat Jezus met 
hen meegaat. Maar dan zegt Jezus tegen zijn 
volgelingen: wie is mijn moeder, broeder en 
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zuster? Jullie zijn mijn moeder en broeders, 
want wie de wil van mijn Vader doet die is 
mijn broeder, zuster en moeder. De wil van de 
vader is dus: bij Jezus zijn, aan zijn voeten 
zitten, naar Hem luisteren, het Woord horen. 
Dat is wat de Vader verlangt.

Het tweede is iets eerder in het evangelie. De 
tekst waarmee ik de dienst begon. Mat. 7:21: 
niet ieder die tegen Mij zegt Heere, Heere, zal 
binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, 
maar wie de wil doet van mijn Vader in de 
hemel. 

Dus het gaat om horen en doen! In Lucas 
11:28 komt dit heel mooi samen: 'zalig zijn zij 
die het Woord van God horen en het bewaren'. 
Vaak gebruiken dominees deze zin na de 
Schriftlezing. Maar het woord 'bewaren' klinkt 
nogal passief. Bewaren doe je met spullen in 
een oude doos. Dat kan hier niet de bedoeling 
zijn. Het is bewaren in de zin van houden, er 
naar leven. Ik kwam in het Engels een 
prachtige vertaling tegen: 'to put on practice'. 
In de praktijk brengen. Dus de wil van de 
vader gaat over twee dingen: luisteren en in 
de praktijk brengen. Zoals Jacobus zegt: 
hoorders van het Woord zijn en daders van het 
Woord zijn.

Maar met het doen van de wil van de vader is 
iets vreemds aan de hand, zo maakt Jezus 
duidelijk in deze gelijkenis (zie ook de 
gelijkenis van de slechte landbouwers en de 
koninklijke bruiloft). De wil van de vader 
roept weerstand en verzet op. De wil van de 
vader komt in botsing met de wil van zijn twee
zoons. Bij de een gebeurt dit gelijk, bij de 
ander pas in tweede instantie. Maar duidelijk is
dat de wil van de vader en de wil van zijn 
kinderen niet zomaar op één lijn zitten. 

Als je ouder van kinderen bent, weet je dat dit 
in de opvoeding vaak het geval is. Opvoeden 
is soms een dagelijks gevecht tussen de ene 
wil en de andere. Hier dus ook.

En het aangrijpende is, dat wat in de gelijkenis
vertelt wordt, precies beschrijft wat er in Israël
gebeurt. Hoe mensen reageren op de prediking
van Johannes de Doper en op Jezus zelf. De 
mensen van wie je het zou verwachten dat ze 
de boodschap van Johannes en Jezus zouden 

aanvaarden en gehoorzamen, haken af. Terwijl
de mensen van wie je het absoluut niet zou 
verwachten, wél overtuigd worden en die wil 
gaan doen. 

3. De gelijkenis: de eerste zoon. Het gaat om 
een wijngaard, waarop een familiebedrijf is 
gevestigd. Zoals gebruikelijk is, helpt iedereen
een handje mee. De wijngaard is een kostbaar 
familiebezit. Daar leefde men van. De vader 
richt tot een van zijn zonen op een liefdevolle 
manier. Jongen, kind (staat er letterlijk, niet 
zoon), ga vandaag mij helpen in de wijngaard. 
Er moet het nodige werk verricht worden. Een 
normale vraag, vanzelfsprekend ook. Het is 
een uitnodiging om mee te werken met de 
vader.

Maar de reactie van de zoon is heel abrupt en
verrassend. Ik wil niet, zegt hij. Zonder er ook 
maar even over na te denken. Een reactie die 
ongehoord is in die tijd. In het Oosten met zijn
eerbied voor ouderen onbestaanbaar dat 
iemand zo zou antwoorden. Maar dat is precies
te punt van de gelijkenis. De eerste reactie is 
nee. De eerste zoon is met heel andere dingen 
bezig. Hij is helemaal niet gericht op de wil 
van de vader. Hij heeft andere prioriteiten. 'Ik 
wil niet' is een bijna automatische reactie. Daar
zit precies het probleem. Hij geeft de vraag 
van de vader geen kans. 

Aan wie denkt Jezus bij deze eerste zoon? Aan
mensen die wel bij het volk van Israël 
hoorden, maar die zich innerlijk (en ook 
uiterlijk) van God hebben afgekeerd. Jezus 
noemt twee groepen: tollenaars en hoeren. 
Mensen die door hun manier van leven nee 
zeggen tegen God. Bij de ene groep draait 
alles om geld, speelt hebzucht een grote rol. 
Bij de andere draait alles om sex, en speelt 
wellust, maar daar achter misschien ook wel 
verlangen naar echte geborgenheid en liefde, 
een grote rol. Hun eerste reactie op de vraag 
van de vader is automatisch nee. 

Waarom maken ze deze keuzes? Hebben ze de 
liefde van God nooit echt geproefd? Zijn ze 
afgeknapt op de regels en tradities die in de 
opvoeding centraal stonden. Op de 
veroordelende houding van kerkmensen, toen 
ze het moeilijk hadden of andere keuzes 
maakten? Het zou zomaar kunnen dat de nee-
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zonen en de nee-dochters, eens gedoopt waren,
maar dat door allerlei oorzaken 
(omstandigheden of foute keuzes) het geloof is
uitgedoofd of weggeëbd.

Maar het bijzondere wat er toen gebeurde – en 
gelukkig nog steeds gebeurd – is dat ze de weg
terug vonden naar God. Ze kregen berouw. 
Hoe gebeurde dat? Ze hadden een ontmoeting
gehad met Jezus. In die ontmoeting was hun 
hart door de liefde van God geraakt. Hij was 
oprecht in ze geïnteresseerd. En ook: Hij liet 
zien hoe belangrijk ze waren voor de vader. Zo
gebeurde het, dat hoeren een punt zetten achter
onzuivere seksrelaties en hun lichaam weer 
gingen zien als de wijngaard van de vader. 
Bedoeld om zuinig op te zijn en op een goede 
manier vrucht te dragen. Door de ontmoeting 
met Jezus gingen mensen opeens het mes 
zetten in hun uitgavenpatroon, en hun geld en 
middelen gebruiken voor Gods koninkrijk. Het
tolhuis, het belastingkantoor, je bedrijf, wordt 
opeens een wijngaard van de vader.

Dat was het wonder wat er gebeurde en 
gelukkig nog steeds gebeurde. Zonen en 
dochters krijgen berouw, en gaan toch de wil 
van de Vader doen. 

4. De tweede zoon. Bij de tweede zoon gaat 
het precies andersom. Ook tegen hem zegt de 
vader hetzelfde. Jongen kom vandaag met mij 
in de wijngaard werken. De reactie van de 
tweede zoon is net zo abrupt en automatisch 
als de eerste, alleen dan precies omgekeerd. 
Opvallend dat hij zijn eigen vader, Heer 
noemt. Dat lijkt ook wel op de oudste zoon in 
de gelijkenis van de verloren zoon. Ik heb u nu
al zoveel jaar gediend. Uit plicht. Uit 
gewoonte. Hier is de eerste reactie: ja, vader. 
Mooi is dat, denk je dan. Zo is het bedoeld. 
Maar ook hier het verbijsterende, dat hij ja 
zegt maar nee doet. In tegenstelling tot de 
eerste denkt hij er niet over na. Bij de eerste 
stond nadrukkelijk dat hij zich nog bedacht. 
Maar de tweede zoon denk helemaal niet, hij 
doet het gewoon niet. Innerlijk is hij dus nog 
veel meer los van God dan de eerste zoon. Er 
is in zijn hart zelfs geen ruimte voor wroeging 
van het geweten, voor berouw. 

Wie bedoelt Jezus met de tweede zoon? Dat 
zijn de hogepriesters en oudsten van het 

volk. Jezus is daarmee in gesprek, in discussie.
Ze hadden veel kennis van Gods woorden en 
wil, ze stonden altijd vooraan om hun 
gehoorzaamheid te tonen. Maar als Jezus voor 
ze staat, dan zeggen ja, maar doen ze nee. En 
ze hebben er ook geen berouw van. Hoe kan 
dat? Hoe kan het dat tollenaars en hoeren 
blijkbaar éérder bereid zijn de wil van de vader
te doen dan de geestelijke leiders, dan mensen 
die het weten. Zo het kunnen zijn, dat ze van al
hun kennis en ideeën over God een gesloten 
systeem gemaakt. Het is een bouwwerk dat 
staat als een huis. Dogmatisch klopt het, maar 
er zit geen leven in. Er is geen ruimte is voor 
de stem God. Dat is een groot gevaar. Dat je 
denkt het allemaal te weten, maar je door Gods
Geest niet meer laat storen. Dat is best 
aangrijpend. 

5. Toepassing: lessen voor nu. Jezus vertelt 
een kort verhaaltje? Wat heeft het ons te 
zeggen? Morgen als het weer maandag is? Als 
je naar school gaat of naar je werk. Ik noem 
twee dingen.

a. Kom werken in de wijngaard. Kind, ga 
vandaag in mijn wijngaard werken, zegt de 
vader. Dat is blijkbaar dus de bedoeling. Jezus 
nodigt ons uit om in de wijngaard te werken. 
Wat is dat dan? Misschien denk je in eerste 
instantie wel aan de kerk. Dat je God dient 
met de gaven die je van Hem hebt gekregen. In
de crèche. Het clubwerk. Catechese. De taak 
die je hebt in de kerk. In je ambt. Dat ook. 
Maar laten we het iets breder trekken. 

De wijngaard is de wereld waarin wij leven. 
Dat is de plek waar God je heeft geplaatst. Op 
school te midden van je klasgenoten. Op je 
werk te midden van je collega's. Op de 
studentenvereniging. In de collegebanken. Op 
je sportvereniging. In de kantine. Dat is de 
wijngaard. En God vraagt of je met Hem 
samenwerkt. Of Hij op je kan rekenen. 

Waarin dan? Wat zou God van je verlangen? 
Op school: Dat je respect toont naar anderen 
om je heen. Niet achter de rug om roddelt over
iemand. Dat je oog hebt voor ene die er zo 
vaak buiten ligt. Of als je hoort dat iemand 
problemen heeft, dat je dan eens langs gaat of 
's avond bidt voor die ander. Op je werk of in 
je studie, dat iets van Gods liefde en aandacht 
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door jou heen zichtbaar wordt. Je bent een 
leesbare brief. Kunnen ze zien of merken dat 
je bij Jezus hoort? En waaraan dan? 

Wat is dus de bedoeling? Dat als God iets van 
je vraagt (om iemand de hand te reiken, 
iemand op te zoeken, voor iemand te bidden, 
geld te geven aan iemand, iets te doen, je te 
bekeren van een zonde), dat God op je kan 
rekenen. Als Hij vraagt: wil je dit doen voor 
Mij, dat je dan zegt ja Heer, dat zal ik doen. 
Dan is je schoolklas, collegezaal, je werkplek, 
studentenhuis, je huis, een stukje van Gods 
wijngaard, waarin je mag werken. 

b. Wees iemand die ja zegt en ja doet. Als 
God iets van je vraagt, wees dan iemand die ja 
zegt en ook ja doet. 

Ik las in een boek over de gelijkenissen van 
Jezus en de betekenis ervan voor de 
postmoderne tijd waarin wij leven. En de 
auteur stelde dit: de kerk van vandaag zit vol 
met ja-zeggers. Met elke psalm, elke gebed, 
elke lied, elke keer dat ze naar de kerk gaan, 
zeggen de mensen ja, maar de praktijk is vaak 
heel anders, weerbarstig. Wat is het vaak 
moeilijk om te gehoorzamen. De Geest is 
gewillig, het vlees vaak zwak, zeggen we dan.

Ik weet niet in welke zoon u of jij zich 
herkent? Ik denk dat ik iets van beide in mij 
heb. Soms lijk ik op de ene zoon, soms op de 
andere. Soms is mijn eerste reactie op de wil 
van de vader verzet, maar breekt mijn hart 
later toch. En soms zeg ik zonder na te denken 
ja, en doe ik het gewoon niet. Herken je dat?

Waar zit bij ons het obstakel? Kunnen we niet 
gehoorzamen. Durven we niet gehoorzamen. 
Willen we niet gehoorzamen. Misschien is het 
goed om in de spiegel van ons hart te kijken. 
Als er in je leven dingen zijn, die er steeds 
maar niet van komen, die je uitstelt voor later. 
Maar uitstel is vaak afstel.

Weet u wat me opviel? In het kleine verhaal 
verhaal gaat het twee keer over berouw. 
Mensen kregen berouw. Berouw, dat je soms 
lijkt op de eerste zoon, soms op de laatste 
zoon. Berouw, dat het soms gewoon niet van 
komt. Hoe kwam dat berouw er? Hoe kwamen
mensen tot andere gedachten, om Jezus toch te
gehoorzamen? 

Omdat ze ineens beseften wie Jezus was. In de
ontmoeting met Jezus ontdekten ze dat Hij de 
derde zoon was, de wáre zoon van de Vader 
die ja zei en ja deed. Toen de Vader vroeg, wie 
wil naar deze aarde gaan, om het weer goed te 
gaan maken tussen de mensen en Mij, zei 
Jezus, Vader laat Mij maar gaan. Ik zal de 
mensen over u vertellen. Ik zal uw liefde hier 
bekend maken. Toen Jezus in aanraking kwam 
met mensen die nee zeiden en nee deden, die 
ja zeiden en nee deden, offerde Hij zich op om 
voor hen aan het kruis te gaan. De liefde van 
Jezus is liefde tot het einde. Dankzij Jezus is 
God een Vader, die alles van ons weet, en toch 
van ons houdt. 

Vanavond is ook zo'n moment, dat de Heere 
Jezus naar je toekomt: wil je werken in mijn 
wijngaard, kan ik morgen op je rekenen? Je 
beseft: maar kan ik dat wel, durf ik dat wel, 
eigenlijk wil ik het niet, maar als je Hem recht 
in de ogen kijkt, en je zijn uitgestoken hand 
ziet, kun je niet anders dan ja zeggen. Heere, 
als u dit van mij vraagt, dan kan ik niet 
weigeren. Ja zeggen, met het gebed in je hart: 
Heer, kom mijn ongeloof, mijn onwil, mijn 
falen te hulp. Maak door uw Geest iemand op 
wie u kunt rekenen, die ja zegt en met uw hulp
ook ja doet. 

6. Ja, hier ben ik. In San Diego, in Californië,
staat een beeld van Jezus Christus naast een 
rooms-katholieke kerk. Met dat beeld is iets 
bijzonders aan de hand. In 1980 waren er 
vandalen, die van dat beeld de handen hebben 
afgesloopt. De kerkleiding wilde eerst meteen 
het beeld laten repareren. Maar toen gingen ze 
er eens verder over nadenken. En ze zeiden 
tegen elkaar: ‘Eigenlijk is dit een heel mooi 
symbool. Want de handen van Jezus Christus 
hier op aarde, die handen, dat zijn wij!’ Ze 
hebben dat beeld zo laten staan, en ze hebben 
er een bordje bij gezet: ‘I have no hands but 
yours’. ‘Ik heb geen andere handen dan die 
van jou.’ Laat je zo door de Heere inschakelen.
Zet je talenten maar in voor Hem! En zélfs als 
je denkt: ‘Mijn liefde voor Hem, ik weet het 
niet... Ik schiet zo tekort.’ Zelfs als je dat 
denkt, ga ook dan maar op pad. Want 
gaandeweg zul je steeds meer ontdekken van 
zijn onpeilbare liefde voor jou! Amen. 
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