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De gelijkenis van de twee zonen die uitgenodigd worden om in de wijngaard van Vader te gaan 

werken, gaat op een verborgen manier over iets gans anders dan de gelijkenis uit de evangelielezing 

van verleden zondag. Toen ging het over de dagloners van het elfde uur die evenveel verdienden als 

de dagloners van het eerste uur. Die van het eerst uur stellen de Israëlieten voor, het volk van het 

eerste verbond, en de arbeiders van het laatste uur zijn de heidenen die dus veel later in datzelfde 

maar vernieuwde verbond door Jezus Christus worden opgenomen.  

Vandaag gaat het over Israël zelf dat hier verzinnebeeldt wordt door twee zonen,  twee houdingen. 

Die van de Israëliet die zich van de wet niet veel aantrekt en zondig leeft (de tollenaar, de publieke 

vrouwen,…), en dan de Israëliet die wel leeft naar de wet maar kennelijk iets fundamenteel over het 

hoofd ziet op het moment dat Johannes de Doper en Jezus optreden. 

Hoe weten we dat het hier niet gaat over een eenvoudige moraliserende aanmaning? Dat je je moet 

houden aan je belofte om te komen helpen? Of dat het nooit kwaad kan als je eerst uit luiheid nee 

hebt gezegd en je dan bedenkt en toch een helpende hand uitsteekt. Hier gaat het in de gelijkenis 

niet over; toch niet in eerste instantie. Hoe weten we dat het niet gaat over een oppervlakkig 

moraallesje maar over iets veel fundamenteler? De context waar deze gelijkenis verteld wordt en de 

uitleg die Jezus zelf geeft maakt het duidelijk.  

De gelijkenis wordt aan de Schriftgeleerden voorgelegd op het ogenblik dat Jezus met hen in een 

polemiek verzeild raakte in de tempel te Jeruzalem. Jezus had de dag ervoor blinden en kreupelen 

genezen in de voorhof van de tempel, en hij was er door de omstaanders bejubeld als “Zoon van 

David”. Dit is een Messiaanse titel. De gevestigde religieuze orde was er danig door verstoord en 

vraagt hem de dag later op de man af “met welke autoriteit doet u dit?”. Er waren natuurlijk maar 

twee antwoorden mogelijk: in eigen naam (maar dan zou Jezus’ optreden religieus betekenisloos zijn, 

dus dat antwoordt hij niet), of als Zoon van David, als Messias dus in naam van God (maar als hij dit 

zou antwoorden zou hij kunnen gearresteerd worden voor godslastering). Jezus verkiest dus niet op 

deze vraag te antwoorden en verwijst naar Johannes de Doper. Hij ketst de bal terug en antwoordt: 

“Toen Johannes De Doper naar u toe kwam op de weg van de gerechtigheid, hebt u hem geen geloof 

geschonken. De tollenaars en de hoeren hebben hem wel geloof geschonken. Maar u hebt u zich ook 

later, toen u dat zag, niet bedacht en hem geen geloof geschonken”. 

De gelijkenis over de twee zonen is glashelder. De religieuze autoriteiten verzinnebeelden de zoon 

die beweert wel te handelen naar Gods wil, maar het niet doet, terwijl de zondaars wel aan de 

oproep gevolg geven. De wereld op zijn kop.  

Hier zien we de evangelist sterk uit de hoek komen. “De weg van de gerechtigheid” waarover Jezus 

hier spreekt als hij het heeft over het levenstraject van Johannes de Doper is immers een kernthema 

bij Matteus. Gerechtigheid is een begrip dat staat voor Jezus’ Messiaanse opdracht: in Jezus verzoent 

en verbindt God de wereld met zichzelf. Gerechtigheid staat voor dit heilsplan van God, voor Gods 

wil. Israël wordt uitgenodigd om in die dynamiek mee te gaan; ook dat is gerechtigheid. Een deel van 

Israël gaat mee op deze weg van Gerechtigheid en ze onthalen hem als Zoon van David. Het andere  



deel van Israël weigert om mee te gaan in deze dynamiek (met name de leden van het religieuze-

politieke establishment ) is de tragiek waar Jezus mee geconfronteerd wordt.  Hij wordt door hen 

verworpen.   

Door die verwerping zal de Gerechtigheid haar hoogtepunt bereiken. De Verworpene, de Gekruisigde 

wordt de Verrezene. In de gelijkenis van de twee zonen is er op een verborgen manier een derde 

zoon aan het woord en die zich openbaart: de zoon die door de Vader gevraagd wordt om in e 

wijngaard te gaan werken en dat ook onmiddellijk doet. Deze zoon, is dé Zoon, Jezus de Christus.  

Wat leren we hieruit? Geen simpel moraliserend verhaaltje wordt ons hier voorgehouden: dat we 

ons best moeten inzetten in de wijngaard van de Heer of zo. Ons wordt hier de weg van de 

gerechtigheid voorgehouden, of hoe God in Jezus Christus aan het werk is in deze wereld. En nog 

steeds aan het werk is. Wij worden aangemaand om dat te zien en om in die dynamiek te treden, ook 

vandaag, want dat heilswerk gaat nog steeds voort. 

 

Als wij hier vandaag in dankbaarheid afscheid nemen van de rector P. Bart Beckers, en een nieuwe 

rector aanstellen in de persoon van Pater Ben Frie, en een nieuwe kapelaan in de persoon van P. 

Toon Suffys, dan geven we hen niet de opdracht om deze kerkgemeenschap voor te gaan om  

moraliserende lessen te vertellen, maar geef ik hen de opdracht om samen met u die weg van 

gerechtigheid te bewandelen, dat zij u Jezus de Christus voorhouden, samen leren zien hoe God door 

Hem in deze wereld het werk va verzoening voortzet, samen leren zien hoe God in deze wereld 

werkzaam is en een ons een weg ten leven voorhoudt. Amen. 

 

  


