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PREEK ZONDAG 26e door het jaar -  1 oktober 2017 

Wat zat er veel ‘nee’ in mijn ‘ja’. Met veel overtuiging en gemotiveerd was ik aan het noviciaat (de eerste fase 

van de opleiding van de jezuïeten) begonnen, 35 jaar geleden. Na een paar maanden werden alle novicen naar 

een jezuïetenwerk gestuurd om in ‘real life’ te voelen wat dat is: als jezuïeten leven en werken. Ik ging met een 

andere novice naar de havenbuurt van Antwerpen waar een Vlaamse jezuïet een buurtcentrum met kleine 

kapel had. Het was een troosteloze wijk zonder groen, met bouwvallige, vochtige huizen en veel sociale 

problemen. Maar mijn medebroeder bood een plek waar de mensen konden komen met hun problemen en 

een luisterend oor konden vinden. Hij bezocht ook iedere volwassen buurtbewoner op z’n verjaardag. Wij 

vergezelden hem vaak op zijn dagelijkse verjaardagbezoeken. Voor mij als Hollandse jongen niet makkelijk, 

want ik verstond heel weinig van het plaatselijke Antwerpse dialect. Als het bezoek lang duurde, sloeg bij mij 

de verveling toe. Een paar dagen voor Kerst waren we weer op weg naar een jarige. Het was zo’n druilerige, 

koude dag en de grauwheid van de gevels en het weer zaten ook aan mijn binnenkant. Ik liep met lood in m’n 

schoenen achter mijn medebroeders aan. Waar was de overtuiging van mijn ‘ja’ waarmee ik een paar maanden 

daarvoor aan het noviciaat begonnen was? Eerlijk gezegd viel ik mezelf nogal tegen op dat moment. Ik moest 

hieraan terugdenken toen ik het evangelie las. 

We zijn natuurlijk geneigd een stevig ‘ja’ op de vraag van de vader te geven: “Ja, natuurlijk wil ik in uw 

wijngaard werken.” Spontaan voelen we een edelmoedigheid en generositeit om ons deel bij te dragen aan de 

komst van het Koninkrijk Gods. We willen meewerken met Christus in de wereld van vandaag. We zeggen ‘ja’ 

en we menen dat ook. Voor Jezus is dit genereuze en stevige ‘ja’ niet genoeg. Omdat ons ‘ja’ het gevaar loopt 

te zelfbewust, te veel gevuld met ons ‘ego’. Het ‘ja’ moet door ‘broosheid’ heengaan, door ons besef van 

zondigheid of mislukking, voordat je open komt voor een andere dimensie. Dat is: dat onze kracht van God 

komt en ons ‘ja’ van Christus.  

Voor die dimensie komt de eerste zoon open die aanvankelijk ‘nee’ zegt op zijn vaders verzoek. Maar hij voelt 

berouw en gaat alsnog naar de wijngaard. Misschien met lood in z’n schoenen en een zelfbeeld geschonden 

door zijn botte weigering. In hem zullen de prostituees en de tollenaars zich herkennen. Bewust van hun 

fragiliteit accepteren ze Jezus’ ‘welkom’ en uitnodiging om maaltijd met hem te houden.  

Ons ‘ja’ aan Christus vereist van ons een vermogen iets te ontvangen dat niet voortkomt uit onze eigen kracht 

en goodwill. Natuurlijk zijn ook onze talenten belangrijk in de navolging van de Heer. Als Jezus Petrus en de 

ander vissers roept, ziet hij hun vaardigheden als visser. Maar tegelijk zet Jezus die in een nieuw perspectief: “Ik 

zal jullie vissers van mensen maken.” Tijdens hun weg met Jezus, moesten zijn vrienden ook in verbinding 

komen met hun zwakheid, en zien dat zonden en mislukking voor God geen eindpunt zijn, maar mogelijkheden 

voor groei. Ons ‘ja’ op Jezus kan alleen maar sterker worden als het gerijpt wordt in ons besef van 

kwetsbaarheid.  

Dat was ook de ervaring van de apostel Paulus in zijn relatie met de Heer. Met zijn sterke persoonlijkheid had 

Paulus de neiging om Gods liefde vooral op eigen kracht te verdienen door een stikte navolging van de Joodse 

Wet en de talrijke bijkomende regeltjes die sommige vrome Joden daar nog bij namen. De verkondiging van de 

eerste Christenen dat God in Christus redding en liefde aanbood, ondanks zijn onvolkomenheden kwam bij 

hem aanvankelijk niet binnen. Maar zijn religieus systeem dat op eigen kracht was gebaseerd, werd op z’n kop 

gezet in een intense ontmoeting met Christus. In de tweede lezing deelt Paulus zijn nieuwe houding mee, 

geïnspireerd door Christus die het pad van de nederigheid koos om Zijn goddelijke rijkdom met ons te delen. 

Die houding zou ook ons samenleven met elkaar moeten bepalen, schrijft Paulus aan de Filippenzen. “Laat jullie 

ego’s toch los! Laat Christus je gedrag bepalen!”  

Dat is ook wezenlijk voor een jezuïet: veel naar Jezus kijken, overwegen wat Hij doet en zegt en je eigen gedrag 

en besluiten daarop af stemmen. Iemand die dat goed kon was de heilige Pierre Favre. Hij hoorde bij de eerste 



groep die met Ignatius de jezuïeten had gesticht. Pierre Favre was een keer onderweg in Duitsland, juist voor 

Kerst. Het regende, het was koud en Favre ploeterde over de modderige wegen. In zijn dagboek beschrijft hij 

hoe kil en mat hij zich ook van binnen voelde. Op een zeker moment valt hem te binnen dat God juist in onze 

kilte en die van de wereld in Jezus mens is geworden om ons bestaan te delen.  Dat geestelijk inzicht bracht 

Favre van het ene moment op het andere veel warmte en troost. Hij kon weer verder. Ook voor mij als jezuïet 

is dat een permanente uitdaging – en waarschijnlijk voor iedere christen: naar Jezus kijken en zien hoe Hij 

telkens weer afdaalt in onze wereld en in mijn hart, op momenten van vuur en overtuiging, en in uren van kilte. 

Om dat wat we kunnen of niet kunnen  voor Christus te openen die ons ‘ja’ mogelijk maakt en verdiept. 
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There was much ‘no’ in my ‘yes’, I realized. I had started the noviciate of the Jesuit formation with strong 

conviction and motivation. Two months after the start we were missioned to a Jesuit work or community to 

experience in ‘real life’ what Jesuit life involves. Together with another novice I was sent to Antwerp. A Flemish 

Jesuit had a small social centre with chapel in a desolated section of the city with all kinds of problems. In that 

neighbourhood without trees or parks and with shabby houses the Jesuit provided a safe and welcoming space 

where people could find a listening ear. He also visited each local inhabitant on his or her birthday. My fellow 

novice and I accompanied him on his daily visits. Those visits were not easy for me as a young Dutchman not 

understanding the talk in a heave Antwerp accent. I often felt useless and got bored when a visit lasted long. 

Some days before Christmas, on a cold, rainy day, we were visiting again. The gloomy facades of the houses 

and grey coldness of the weather were reflected in the desolation and coldness of my heart. Where was the 

strong conviction of my start of the noviciate some months before? I was asking myself. To be honest, I was 

rather disappointed in myself that moment. Reading today’s gospel I was reminded to this educational 

moment.  

We are inclined to say a firm ‘yes’ to the father: “Go, and work in my vineyard’. Spontaneously we feel a strong 

generosity in contributing to the Kingdom of God. We want to take responsibility in working with Christ in this 

World. We say ‘yes’ and we mean it. However for Jesus our ‘strong yes’ and generosity is not sufficient in 

following Him. Because our ‘yes’ risks to be too self-conscious, self-centered, focused on own ego and strength. 

It has to go through vulnerability, sin and failure, before you can open up to another dimension: That our 

strength is coming from God and our ‘yes’ and availability from Christ.  

That dimension is revealed by the first son who initially refused to work into his father’s vineyard. He felt 

repentance and decides to go back to his father. Maybe with a self-image that was damaged by his initial ‘no’. 

Similar to tax collectors and prostitutes who returned to the Lord, aware of their vulnerability. One of the 

murderers crucified with Jesus, was fully aware of his sinful state, but turned himself to the Lord’s mercy by 

asking Jesus to remember him when He will be in his Father’s kingdom. Saying ‘yes’ to Christ asks an ability to 

accept a grace, we can’t produce with our own strength or goodwill. It is Gods grace to be granted.  

Of course our talents and strengths are important and asked by the Lord. When calling Simon Peter and the 

other fishermen, Jesus addresses their fisherman’s skills and puts their talents in new perspective: “I will make 

you fishermen of ‘men’. But journeying with Jesus, his friends had to face their weaknesses as well, learning 

that for the Lord sins or failures are not the end, but an opportunity for growth. Our ‘yes’ to Jesus can only 

grow firm and mature through awareness of our vulnerability.  

It was Paul’s experience in his relationship to the Lord. St. Paul, with his strong personality, tended to deserve 

God’s mercy by strict observation of the law in the Torah and the numerous rules that slipped into some Jewish 

circles. Initially He could not accept that God’s Love and redemption was given to him through Christ, despite 

all his imperfections.  But his religious complacency was countered by Christ revealing himself to him. In the 

second reading he shares his new attitude inspired by Christ who left his divine state and choose the path of 



humility. Paul writes to the Philippians that Christ’s humility should be our mentality in community life. Drop 

your ego’s! Let Christ determine your behavior.  

This prooved to be essential as well in my Jesuit formation: to spend much time to look at Jesus, to 

contemplate his person, words and actions and to model your own life on a deeper understanding of His life. 

One of the first Jesuits, Pierre Favre, was an example in modelling your life on Christ. He was missioned to 

Germany to do apostolic work. Some days before Christmas he was struggling on the muddy roads in cold wet 

snow falling. In his diary Favre describes his inner mood reflecting the outside circumstances: cold, dumb, 

desolated and without fervor. One moment it came in his mind that God became one of us in Christ born in our 

cold world to share our poor circumstances. This spiritual insight reframed Favre’s experience and gave him 

deep joy and consolation. He could proceed on his journey with Christ.  

Similarly this is an ongoing challenge for me and probably for each christian: to look at Jesus’ life, to 

contemplate his descending into our world and into my heart, on moments of zeal, fire and conviction and in 

hours of desolation and coldness. To open the doors of our vulnerability so that Christ can enter and work in 

us. 


