
zondag 27 september 2020 in het Kruispunt 
(corona-condities) 

 
 
 

 
lezing oude testament (lector) Ezechiel 18, 1-4.25-32 

Ezechiel 18, 1-4.25-32 
1  De HEER richtte zich tot mij: 
 ‘Waarom gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord: Als de ouders onrijpe druiven eten, 
krijgen de kinderen stroeve tanden? 
3  Zo waar ik leef-spreekt God, de HEER -,nooit meer mag iemand bij jullie in Israël dit 
spreekwoord in de mond nemen! 
4  Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren: zowel het leven van de ouders als dat van hun 
kinderen ligt in mijn hand, en alleen wie zondigt zal sterven. 
(... ... ... ... ... ... ... ...) 
25  Nu zeggen jullie: “De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!” Maar luister, Israëlieten! Ben 
ik het die onrechtvaardig is? Gaan júllie niet eerder onrechtvaardige wegen? 
26  Iemand die rechtvaardig was maar dat niet langer is en onrecht begaat, sterft omdat hij 
onrecht heeft begaan. 
27  Iemand die goddeloos leefde maar dat niet langer doet, mij trouw is en het goede doet, zal in 
leven blijven. 
28  Als hij tot inzicht en inkeer is gekomen en niet langer misdaden begaat, zal hij zeker blijven 
leven en niet hoeven sterven. 
29  De Israëlieten zeggen: “De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!” Ben ik onrechtvaardig, 
Israëlieten? Zijn júllie het niet die onrechtvaardig zijn? 
30  Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is-spreekt God, de HEER. Kom tot 
inkeer, bega geen misdaden meer, anders brengt jullie schuld je ten val. 
31  Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid, en vernieuw je hart en je geest. Dan 
hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten! 
32  Want de dood van een mens geeft me geen vreugde-spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en 
leef! 
 
piano/zanggroep Liedboek 130 a, 1.2.   Uit angst en nood... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Matteus 21, 23-32 

Matteüs 21, 23-32 
23  Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hogepriesters en de 

oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet 
u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?’ 

24  Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een vraag stellen, en als u mij daarop antwoord 
geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. 

25  In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze 
overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de hemel, ”dan zal hij tegen ons 
zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” 

26  Maar als we zeggen: “Van mensen, ”dan krijgen we het volk over ons heen, want iedereen 
houdt Johannes voor een profeet.’ 

27  Dus gaven ze Jezus als antwoord: ‘We weten het niet.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Dan zeg ik u 
ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. 

28  Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: “Jongen, ga 
vandaag in de wijngaard aan het werk.” 

29  De zoon antwoordde: “Ik wil niet, ”maar later bedacht hij zich en ging alsnog. 
30  Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader, ”maar ging niet. 



31  Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei 
Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het 
koninkrijk van God. 

32  Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem 
niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en 
hem alsnog willen geloven. 

 
piano/zanggroep Liedboek 992   Wat vraagt de Heer... 
 
 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---eerst--- 

 

Iemand had twee zonen.  

De een zegt ja, maar doet niet.  

De ander zegt nee, maar bezint zich en doet wel.  

 

Maar misschien eerst even de vraag:  

Welke van de twee zonen wordt nu eerst genoemd?  

Die nee zegt maar ja doet, of andersom?  

Dat is niet in alle vertalingen hetzelfde.  

 

Dat ligt eigenlijk niet eens zozeer aan de vertalingen zelf,  

de verwarring is er al bij de tekstgetuigen.  

De handschriften zelf zijn niet eenduidig,  

het is maar waarop je je baseert.  

 

Misschien hebt u thuis de tekst al wel gelezen,  

in een andere vertaling, en valt u op  

dat hier de volgorde anders is  

- dat zou zomaar kunnen.  

 

Misschien denkt u ook wel: ach, dat is voer voor theologen,  

ik lig er niet wakker van. 

Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen.  

 

Maar omdat het voor joden morgen Jom Kippur is  

(vanaf vanavond eigenlijk),  

grote verzoendag,  

wil ik er toch wat van zeggen.  

 



Welke zoon er als eerste wordt genoemd,  

heeft namelijk te maken met  

hoe er over joden werd gedacht. 

 

Het is zo dat vooral de oudere handschriften  

eerst de zoon hebben die nee zegt (en ja doet)  

en de wat latere handschriften  

eerst de zoon die ja zegt (en nee doet).  

 

Hoe kan dat?  

 

Dat komt doordat er na verloop van tijd  

een stuk interpretatie mee ging spelen:  

 

Men raakte er gaandeweg meer van overtuigd  

dat het in deze parabel ging  

om Israël en de christelijke kerk uit de heidenen;  

dat de ene zoon stond voor het Godsvolk Israël,  

en de andere voor de christelijke kerk  

die uit de heidenen was ontstaan.  

 

En dan moest degene die ja zei eerst staan.  

 

Want Israel had eerst ja gezegd tegen God,  

als verbondsvolk, maar  

het daarna laten afweten, en Jezus niet aangenomen,  

zo vond men,  

 

en de kerk uit de heidenen,  

die hadden eerst  

nee gezegd tegen de God van Israël,  

maar toen volop voor hem gekozen in Christus.  

En de sympathie van Jezus leek dan uit te gaan naar de kerk... 

 

Zo ging een anti-joodse stroming in de theologie van de jonge kerk  

een rol spelen in het doorgeven  

van de tekst van het evangelie.  

 

De NBV heeft dit onderkend  

en de oudere versie aangehouden.  

Een pluspunt voor de NBV. 

 

Want deze tekst gaat helemaal niet over Israël en de christenen.  

Dat was nog helemaal geen thema in de tijd van Jezus. 

Dat was wel een thema in de tijd dat het Mt-evangelie werd doorgegeven.  

 

 



 

---beter--- 

 

Weet u wat dit is? 

 

 
 

Hier wordt aardolie mee opgepompt. 

In de streek waar ik ben opgegroeid stonden er vele. 

Rond Schoonebeek was een aardolieveld. 

 

Grappig vond ik de naam die aan NL-kant gebruikelijk was: 

Ja-knikker. 

 

Dan lijkt het alsof er een gespreksrelatie is 

met zo’n ding. 

 

Maar er is natuurlijk geen relatie. 

 

Een stalen mechanisme en meer niet... 

 

 

 

 

 

Wat denkt u van het volgende? vroeg Jezus  

en hij vertelde de gelijkenis van de twee kinderen.  

Ja, wat denken we hiervan? 

 

 

 

 



 

 

Denkt u niet ook: Het zou nog veel beter kunnen? 

 

Veel beter dan ja-zeggen en nee-doen of andersom. 

Het zou toch ook kunnen dat iemand ja zegt en ja doet? 

 

En dat is toch veel beter?  

Zo hebben we het toch graag? 

 

Dat was toch ook wat Jezus als regel  

aan zijn mensen had voorgehouden  

en wat we uit het begin van Mt., de bergrede,  

kennen: 

"Laat jullie ja een ja zijn en jullie nee een nee,  

wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad" 

 

Je zou op het idee kunnen komen 

dat er eigenlijk een derde zoon had moeten zijn 

- die ja zegt en ja doet -  

principieel betrouwbaar de daad bij het woord voegt  

- en dat die de goedkeuring van Jezus krijgt.  

 

Jezus had hier toch ook een kind kunnen verzinnen van ja - ja.  

 

Dat doet hij niet. 

Waarom niet? 

 

Hij heeft kennelijk niet de gedachte  

dat in dit geval het beste voorbeeld zou zijn:  

ja zeggen en ja doen.  

 

Kennelijk is het hem niet te doen om een voorbeeld  

van overeenstemming tussen spreken en handelen.  

Kennelijk is het hem om iets anders te doen.  

 

 

 

---antwoord--- 

 

Jezus vertelt deze gelijkenis als een deel van het antwoord 

op de vraag naar zijn bevoegdheid. 

 

Want hij heeft - in het Mt.-evangelie - even vantevoren 

de geldwisselaars uit de tempel verdreven. 

Dat heeft het religieus gezag wakker gemaakt. 

Hoe durft-ie! Wie denkt-ie wel dat ie is? 



 

Dan volgt dat gesprek over de legitimatie van Johannes. 

 

Jezus geeft geen antwoord, want zij geven geen antwoord. 

 

Hij geeft geen antwoord. 

Maar hij heeft al veel gezegd over zijn legitimatie. 

Want hij heeft Johannes de Doper genoemd. 

 

Johannes is de man van de omkeer. 

 

De profeet die de mensen opriep  

tot bezinning te komen en  

hun leven te veranderen.  

De profeet van inzicht en omkeer.  

Van revisie van je levensstijl.  

 

Johannes de Doper - zijn figuur roept meteen het beeld op 

van mensen die ineens God dichtbij voelen  

zich afvragen wie ze zelf zijn voor God  

en tot het inzicht komen:  

ik kan niet blijven leven zoals ik leef,  

ik kan niet blijven denken zoals ik denk... 

 

er is hier zoveel van God dat ik voel: 

ik moet het roer omgooien.  

 

En juist dat is het wat Jezus mist. 

 

Dat mensen hun hart openen voor wat God van hen vraagt. 

 

Dat ze kritisch worden  

tav hun denken en handelen. 

Hij mist dit zeer zeker bij het religieuze gezag. 

 

Dat verklaart waarom Jezus niet een zoon van ja - ja verzint. 

Daar gaat het hem niet om.  

 

Het gaat hem om datgene wat er aan voorafgaat:  

dat een mens tot inzicht komt:  

ik heb wel gezegd... maar ik merk  

dat ik het daar niet bij kan laten.  

Er moet iets met mij veranderen. 

 

Er gebeurt namelijk iets 

nadat die ene nee heeft gezegd 

en voordat hij ja doet. 



Dáár is het Jezus om te doen. 

 

Dat je wat met je laat gebeuren. 

 

 

---inkeer--- 

 

In onze cultuur gaat de sympathie van de meeste mensen - denk ik - 

uit naar het rechtlijnige gedrag,  

de daad bij het woord voegen  

en er niet op terug komen.  

 

Maar de sympathie van Jezus gaat hier uit naar degenen 

die zich bedenken,  

die op hun schreden terugkeren, 

die de moeite van zelfkritiek en twijfel op zich nemen 

omdat ze zich laten raken door de liefde van God. 

 

Daarom komen de priesters en oudsten  

ook niet tot een antwoord. 

 

Als we dit zeggen, gebeurt dat,  

als we anders doen, dit -  

de politieke correctheid regeert hun gedachten  

wat ze zullen denken, wat ze zullen zeggen... 

ze kijken naar wat politiek-religieus correct is  

ze maken een inschatting uit welke hoek de wind waait 

- maar ze kijken niet in hun ziel... 

 

Ze moeten in hun hart kijken, 

of ze kunnen voelen dat God om hun aandacht vraagt. 

 

Ze kijken niet naar hun hart,  

niet naar het verlangen dat binnen is,  

alleen naar hoe de stemming buiten is:  

wat zegt het volk, als wij dit of dat zeggen? 

 

Wat ze zeggen lijkt de uitkomst van overweging te zijn 

maar er is geen overweging, 

er zit geen ziel in, 

er is van binnen alleen een koel mechanisme  

zielloos en onbewogen als de ja-knikkers... 

 

 

°°° 

 



Die derde zoon, die van ja-ja  

- misschien bestaat die helemaal niet. 

Misschien bestaat die niet in de ogen van Jezus. 

 

Misschien zijn er helemaal geen kinderen van God  

bij wie woord en daad werkelijk  

in overeenstemming zijn.  

 

Alleen maar zulke bij wie  

tussen nee zeggen en ja doen 

de inkeer ligt, de bezinning.  

 

"Luister naar je eigen stem" zegt ook de tekst uit Ezechiël. 

Niet verstoppen achter de  

weldaad of de misdaad van de vorige generaties. 

 

Laat je zelf raken door God. 

Probeer te ontdekken wat zijn nabijheid van je vraagt. 

 

 

Wat vinden wij ervan?  

Het gaat om: je laten raken, zodat je verandert. 

 

Laten we ons raken,  

zijn we bereid tot zelfkritiek,  

willen we onze stijl van leven richten  

naar de bedoelingen van Jezus?  

 

Wat zijn wij voor zoon/dochter/kind?  

Tussen nee-zeggen en ja-doen ligt de omkeer,  

de revisie (opnieuw-bekijken).  

En daar was het Jezus om te doen. 

 

Hebben we ruimte voor revisie?  

Voor omkeer?  

 

Laten we het verlangen in ons hart verkennen 

en toestaan dat er wat met ons gaat gebeuren dat van God komt. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
 
stilte 
 



piano/zanggroep Liedboek 826   O Christus, woord der eeuwigheid... 
 


