
Orde van dienst Bethlehemkerk    27 september 2020 

Orgelspel                                                                                                     
Welkom door de ouderling van dienst   
Zingen: LB 287: 1 en 2  
Groet 
Kort moment van stilte 
Drempelgebed 
Zingen:  LB 25: 1 en 2 
Kyriëgebed                                                                                  

Glorialied: LB 150A: 1, 2 en 4 
Gebed van de zondag  
Kindermoment                                                                             
Inleiding: op het thema van de dienst n.a.v. 2 foto’s op beamer:                                            

1e plaatje: deze zomer las ik het boek “Een opgebrand geval” 
van Graham Greene. De hoofdpersoon, een gevierd katholiek 
architect, die prachtige kerken heeft gebouwd, maar ook vrouwen 
aan de vleet versierde, is geworden tot een ‘opgebrand geval’. Hij 
vindt geen betekenis meer in kunst, hij heeft geen plezier meer in 
het leven, en hij gelooft niet meer in God, als hij dat al ooit heeft 

gedaan. Dan trekt de architect trekt zich terug in de binnenlanden 
van Afrika in een kolonie van lepralijders. In het ziekenhuis, waar 
hij de arts gaat helpen in het behandelen van mensen met lepra, 
lijkt hij zelf innerlijk te genezen. De plaatselijke katholieke kerk 
verklaart hem zelfs tot moderne heilige, tot berouwvol zondaar, 
die tot inkeer is gekomen. Maar de architect wil hier niets van 
weten. Zijn ‘nee’ tegen de God van zijn jeugd blijft ‘nee’. Ook al 
lijken zijn daden nu op zichzelf opofferende naastenliefde. Met 
bekering heeft dit niets van doen.                                                                           
Ik moest aan dit boek denken bij de voorbereiding van de dienst 
van vandaag over Matteüs 21, waar Jezus spreekt over een mens 
die ‘nee’ zegt tegen de wil van God, maar dan vervolgens toch 
gehoorzaamt, en een mens die ‘ja’ zegt, maar vervolgens ‘nee’ 
doet. Is de architect nu zo’n ‘nee’-zegger, die ‘ja’ is gaan doen? 
 En hoe zit dat met ons als gemeente van Christus? Wij 
zeggen ‘ja’, maar stroken onze daden met onze belijdende 
woorden?   2e plaatje: theoloog Tom Wright stelt een 



vergelijkbare vraag in zijn boek “God en de Pandemie”.                               

Wat mag de wereld van de kerk verwachten in deze Corona tijd? 
Geen mooie woorden toch zeker, maar daden.                                                         
In de 1-e lezing horen we van zo’n situatie van kerk-zijn in tijden 
van rampspoed. 

Eerste Schriftlezing:  Handelingen 11: 25 – 30                                  
Zingen:  LB 973                                                                       
Tweede Schriftlezing:  Matteüs 21: 23 – 32                                                              
Zingen:  LB 990: 1, 4, 5 en 6                                                              
Preek  

Orgelspel                                                                                
Zingen: LB 1001                                                                          

Dienst der gebeden 

Mededelingen 

Zingen:  LB 992 

Zegen 

Orgelspel 

Gemeente van Christus, 

 Vandaag staat de gelijkenis in Matteüs 21: 28-32 centraal. 
Het gaat in die gelijkenis van Jezus over ‘nee’ zeggen en toch ‘ja’ 
doen en over ‘ja’ zeggen en vervolgens ‘nee’ doen. 
Natuurlijk zijn er ook mensen die ‘ja’ zeggen èn ‘ja’ doen,                       
en er zijn mensen die ‘nee’ zeggen èn ook ‘nee’ doen,                                            
maar daar gaat het in deze gelijkenis niet over!  
Dat zou te vanzelfsprekend zijn.                                                     
Jezus’ gelijkenissen zijn altijd verrassend, soms zelfs schokkend. 
Ze gaan niet uit van het vanzelfsprekende, maar ze draaien de 
werkelijkheid om. Ze roepen op tot ommekeer, tot bekering. 
 Op het eerste gezicht lijkt de gelijkenis in Matteüs 21 goed te 
passen binnen de verhalen van de Schriften.                                        
“Iemand had twee zonen!”.  Met die Iemand wordt God bedoeld. 
En wel de God van Abraham, Izaäk en Jakob,                        
de God van Mozes en de profeten, de Vader van Jezus Christus.                             
Het gaat hier over de God, die tot ons komt door de woorden van 
de Schriften. De God, die uit is op vergeving en gerechtigheid,             



op bevrijding en vrede. De God die door zijn Woord beslag wil 

leggen op ons hooft, ons hart en onze handen.                                                   
Zijn woorden, die uitmonden in onze daden!                             
 En de wijngaard is Gods proeftuin op aarde, de uitgespaarde 
plek in ruimte en tijd, waarin Gods woorden door mensen worden 
gehoord èn gedaan. De wijngaard is er met het oog op de wereld. 
Met de wijngaard wordt in de bijbel het volk Israël aangeduid, 
maar óók de kerk, de volgelingen van Jezus.                                               
We zijn geroepen om te werken in Gods wijngaard. Om Gods 
woorden over vrede en recht op aarde concreet gestalte te geven. 
 Tot zover alles duidelijk! Alleen…. dan zijn er twee zonen, die 

heel verschillend spreken en handelen. Wie zijn die twee zonen?                                 
In het Grieks staat hier trouwens het woord ‘tekna’, dat ‘kinderen’ 
betekent, het gaat dus niet alleen over zonen, maar dat terzijde. 

Het eerste kind zegt ‘nee’, maar gaat toch aan het werk in de 
wijngaard. Het tweede kind zegt ‘ja’, maar gaat vervolgens niet. 
Waar gaat dit over? Over wie gaat dit? 
 Deze gelijkenis van Jezus kan op heel verschillende manieren 
worden benaderd en uitgelegd.                                                            
Ik wil er vanmorgen met u naar kijken vanuit de invalshoek van 
de psychologie, vanuit de invalshoek van de uitwerking van deze 

gelijkenis in de kerkgeschiedenis, en tenslotte vanuit de context 
waarin Jezus zèlf deze gelijkenis heeft uitgesproken.  
 Allereerst vanuit de psychologie!                                                        
Psychologen vragen zich af waarom mensen vaak ‘ja’ zeggen, 
terwijl ze eigenlijk ‘nee’ bedoelen en dan ook ‘nee’ gaan doen. 
Denk aan een puber liggend op de bank voor de TV.                                  
“Ga je je huiswerk nog doen? roept vader of moeder. “Jaaaaaa….” 
is het antwoord, maar vervolgens blijft de puber lekker liggen. 
Of denk aan die collega of werknemer, die ‘ja’ zegt tegen een 
opgedragen klus, maar er vervolgens nóóit aan toe komt.  

  Hoe komt dat toch? Misschien willen mensen geen gedoe. 
Door ‘ja’ te zeggen voorkomen ze dat ze mogelijk ruzie krijgen. 
Mensen willen onder de druk uit, ze willen er vanaf zijn.                             
“Ja” zeggen is dan een gemakkelijke vluchtweg.                                         
Mensen zeggen soms ‘ja’, omdat dat beleefd is. Ze willen je niet 
teleurstellen, ze vinden het niet netjes of zelf pijnlijk om ‘nee’ te 
moeten verkopen. Mensen zeggen ‘ja’ om te voldoen aan sociale 



en culturele verwachtingen. Ze zeggen ‘ja’ uit opportunisme. 

 U begrijpt het al: dit ‘ja’ zeggen is onder psychologen niet 
populair. Het leidt tot vertraging, tot teleurstelling en irritatie,             
tot verwachtingen die worden gewekt, maar niet waargemaakt.  
 Op het internet lees je tegenwoordig dan ook allerlei tips om 
‘nee’ te leren zeggen. Immers, als je geen ‘nee’ durft te zeggen, 
wat is je ‘ja’ dan nog waard? Beter is het om eerlijk ‘nee’ te 
zeggen, om je eigen grenzen te durven stellen.                                   
Om geen klussen op je te nemen, die je alleen maar energie 
kosten, om geen beloftes te doen, die je toch niet waar kunt 
maken. Beter is het om eerlijk te zijn, om assertief te zijn!        

De mensen van de actiegroep Viruswaanzin, doen dat nu op hun 
manier ook, zij zeggen:” ‘nee’,  wij doen niet meer mee”.                                           
Ik denk alleen niet dat Jezus dit ‘nee’ op het oog heeft, een ‘nee’,  
dat anderen in gevaar brengt.                                                                  
Maar laten we wel zijn: de oproep om ‘nee’ te durven zeggen is 
soms hard nodig bijv. bij mantelzorgers, die zich in hun zorg om 
hun naaste zodanig wegcijferen, dat ze er zelf aan ten onder 
gaan. 
 Dit ‘nee’ zeggen is sociaal dus niet altijd gewenst, maar 
onder psychologen en allerlei soorten mental coaches dus wel 

populair. Zou Jezus in zijn gelijkenis nu dit assertieve ‘nee’ 
zeggen hebben bedoeld? Was Jezus een soort coach?                                  
Dat lijkt me niet.                                                                                           
Net zo min als Jezus, denk ik, met ‘nee’ zeggen de zogenaamde 
bekeerling uit het boek van Graham Greene op het oog heeft.                         
Het ‘nee’ van iemand, die ook echt ‘nee’ wil blijven zeggen.  
 Kortom, vanuit de psychologie komen we niet tot een 
bevredigende uitleg van deze gelijkenis.   
 
 In de geschiedenis van de kerk ontstond een heel andere 

uitleg, mede veroorzaakt door enkele Griekse handschriften,              
die Jezus in deze gelijkenis laten beginnen met het kind dat ‘ja’ 
zegt en pas daarna met het kind dat ‘nee’ zegt.                                                                              
De ‘ja’-zeggers zouden dan de joden zijn, de eerst geroepenen. 
Israël was Gods wijngaard, maar heeft er niets van terecht 
gebracht. De ‘nee’-zeggers zouden dan de heidenen zijn, die 
aanvankelijk Gods woord verwierpen, maar die later door Jezus te 



volgen de kerk zijn geworden, het ware volk van God.    

 Gemeente, dit is een heilshistorische uitleg die heel kwalijke  
gevolgen heeft gehad. Deze uitleg is voer voor antisemitisme!                                                          
Alsof de kerk beter dan Israël zou hebben beantwoord aan de 
roeping om in Gods wijngaard te werken. We weten wel beter.                                                       
Dit kan nooit de bedoeling van Jezus zijn geweest!                        
Bovendien, Matteüs schrijft zijn evangelie voor een joods gehoor. 
Die twee kinderen in de gelijkenis staan beiden symbool voor 
mensen die zich op dat moment onder Jezus’ gehoor bevinden.  
En dat zijn allen joden. De kerk bestond toen nog niet eens.  
 Ofwel, ook vanuit de kerkgeschiedenis komen we niet tot een 

bevredigende verklaring van Jezus’ gelijkenis. 
 
 Wat wil deze gelijkenis dan wel zeggen?  
Het meest eenvoudig is om een antwoord te zoeken in de context, 
waarin Jezus zelf deze gelijkenis heeft uitgesproken.                     
Jezus spreekt deze gelijkenis uit als antwoord op de vraag van de 
hogepriesters en oudsten van het volk Israël. Zij bevroegen Jezus 
naar zijn bevoegdheid, zijn volmacht. Wie heeft Jezus gemachtigd 
om de dingen te zeggen en te doen, die Hij zei en deed?  
 Jezus verwijst hen dan naar het optreden van Johannes de 

Doper. Johannes verkondigde de doop tot bekering van zonden. 
Johannes wees de weg naar Gods gerechtigheid. 
Maar de hogepriesters en oudsten van het volk, de farizeeën en 
schriftgeleerden, zij meenden de doop van Johannes niet nodig te 
hebben. Zij waren toch al Gods volk, zij zeiden toch al ‘ja’….                         
 Maar, zegt Jezus, jullie zeggen wel ‘ja’, jullie spreken wel 
mooie vrome woorden, maar jullie gehoorzamen helemaal niet 
aan Gods Woord. Jullie voldoen niet aan de wil van de Vader.    
En jullie geloofden Johannes niet op zijn woord, dat ook jullie               
de doop der bekering van jullie zonden nodig hebben.  

 Jezus veroordeelt hier de huichelarij van vrome woorden 
zonder concrete daden van naastenliefde. Jezus veroordeelt hier 
degenen die hardop hun geloof belijden, maar er vervolgens niet 
naar leven en ook niet tot inkeer willen komen.    

Hen, deze huichelaars, stelt Jezus dan de ‘nee’-zeggers ten 
voorbeeld, mensen die wèl tot inkeer wilden komen. Aan wie 
denkt Jezus hier? 



Aan de tollenaars en aan de hoeren, die Johannes wel geloofden! 

Jezus doelt op een ieder, die weet, begrijpt, aanvoelt wat God van 
een mens vraagt. Namelijk om te werken in de wijngaard.                   
Om vrede en recht te doen. Om te leven vanuit genade, vanuit 
barmhartigheid en vergeving. Van jezelf en van anderen.              
Jezus doelt op een ieder van ons, die eigenlijk wel weet wat God 
van ons vraagt, maar die aarzelt, die denkt dat hij niet geschikt 
is, die weet dat hij of zij regelmatig faalt. En die daarom maar 
‘nee’ zegt, omdat wat God vraagt teveel gevraagd is. 
Jezus’ woord is een troost voor al diegenen, die van zich zelf 
denken dat ze te min zijn, dat ze te weinig doen in Gods ogen.  

 Misschien hebt u de film ‘The Two Popes’ gezien. In deze film 
belijdt kardinaal Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI, dat hij 
te weinig heeft gedaan tegen het kindermisbruik van een priester 
in de katholieke kerk. En kardinaal Jorge Bergoglio, de latere paus 
Franciscus, belijdt dat hij een controversiële rol heeft gespeeld 
onder de Argentijnse militaire dictatuur. In de film vinden beide 
mannen zich zelf daarom niet geschikt voor de functie van paus. 
Ze zeggen dus ‘nee’. Maar over en weer gaan deze mannen bij 
elkaar te biecht en ontvangen ze vergiffenis. Ze worden geroepen 
de kerk te leiden als paus, eerst Benedictus, daarna Franciscus. 

 
 In zijn wijngaard werkt God niet door volmaakte mensen, 
maar door mensen die juist beseffen dat ze niet volmaakt zijn, 
maar die zich elke keer opnieuw willen laten gezeggen door Gods 
woorden. God werkt door mensen die ooit ‘nee’ zeiden, die fouten 
hebben gemaakt, maar die daarna toch telkens opnieuw proberen 
om Jezus te volgen. Mensen die zelf leven vanuit genade. 
 
 Wat mag de wereld van ons als kerk verwachten? Zeker in 
deze tijd van Corona? Geen vrome woorden, zonder daden.                  

Geen ‘volmaakte gelovigen’. Geen antwoorden van zog. ware 
gelovigen, die het altijd beter weten.                                                                
Geen huichelarij, maar wel geloofwaardige woorden èn daden.       
 In zijn boek over God en de pandemie beschrijft de theoloog 
Tom Wright de verschillende antwoorden die christenen geven op 
de corona crisis. Sommigen zien in dit virus het bewijs dat we 
leven in de eindtijd. Anderen zien het virus als een straf van God, 



een manier om ons wakker te schudden. Weer anderen zeggen: 

“Hier liggen kansen voor de kerk. Nu iedereen weer nadenkt over 
de dood in plaats van over wat hij nu weer zal consumeren, leidt 
dat misschien wel tot een massale bekering tot God”.                   
Wat een arrogantie!                          
 Wright haalt dan de scène uit Handelingen 11 aan over de 
vroege christenen in Antiochië, die geconfronteerd worden met de 
voorspelling van een ander soort ramp, nl een grote hongersnood.  
Hoe reageren de eerste volgelingen van Jezus in Antiochië?                        
Ze zeggen niet: “Dit moet een teken zijn dat de Heer spoedig 
terugkomt” of “Dit moeten betekenen dat wij hebben gezondigd 

en ons moeten bekeren” en zelfs niet: “Dit geeft ons grote kansen 
om de hele wereld te vertellen dat iedereen heeft gezondigd en 
zich moet bekeren”. Ze proberen geen schuldige aan te wijzen. 
Nee, ze handelen louter pragmatisch. Ze organiseren een grote 
collecte voor degenen die het meest getroffen zullen worden door 
de hongersnood, hun broeders en zusters in Judea. Ze beseffen 
dat God door hèn heen wil werken om helpend nabij te zijn.                    
Ze zullen zeker ook gebeden hebben om de leiding van Gods 
Geest, maar steken daarna vooral zelf de handen uit de mouwen. 
Wetend dat ze misschien wel fouten zullen maken….,                             

wetend dat ze misschien geen schone handen zullen houden…  
 
 Als volgelingen van Jezus is niemand van ons volmaakt. 
Maar God wil juist door mensen zoals wij werken in deze wereld. 
Door mensen, die willen leven vanuit Gods Woord.                                                
Door mensen die soms falen, die soms ‘nee’ zeggen, maar die het 
toch altijd weer opnieuw proberen. Met Gods hulp. 

Daarom eindig ik met dat vers van Huub Oosterhuis:                                    
“De Heer heeft mij gezien en onverwacht                                                                       
ben ik opnieuw geboren en getogen.                                                            

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,                                                   
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.                                                           
Zo komt Hij steeds met stille overmacht                                                            
en zo neem Hij voor lief mijn onvermogen”.                                                   
Amen                                                                 


