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Inleiding 
 
Bij de voorbereiding voor een presentatie kwam Lucas 20:17 naar voren en bleef dringend op het 
netvlies hangen: 
 
“Maar Hij zag hen aan en zeide: Wat betekent dan dit, dat er geschreven is: 
 De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden?” 
 
Opvallend is dat alle drie de synoptische evangeliën (Mattheus, Marcus en Lucas) deze tekst 
vermelden bij het relaas over ‘de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters’.  Deze gelijkenis hoort 
bij een serie bijbelteksten die het komende koninkrijk aankondigen.  
En wat is nu eigenlijk de aanleiding dat dit in verband gebracht wordt met deze gelijkenis? 
Wie is de verteller? Wie is die heer? Hoe zit het met de wijngaard? Wie staan hier te luisteren? 
Ga je mee op zoek naar antwoorden? 
 
 
1. De tekst uit Mattheus 
 
Om het gemakkelijk te maken, tonen we eerst even de tekst uit Mattheus, hoofdstuk 21,  volgens 
de bekende NBG-vertaling 1951: 
 
Vs. 33  Hoort een andere gelijkenis.  

Er was een heer des huizes, die een wijngaard plantte, en er een heg omheen zette, en er een 
wijnpers in groef en een toren bouwde; en hij verhuurde die aan pachters en ging buitenslands.  

34 Toen nu de tijd der vruchten naderde, zond hij zijn slaven naar die pachters om zijn vruchten 
in ontvangst te nemen. 

35 Maar de pachters grepen zijn slaven, sloegen de ene, doodden de andere en stenigden een 
derde. 

36 Hij zond weder andere slaven, nog meer dan eerst, en zij behandelden hen op de zelfde wijze. 
37 Ten laatste zond hij zijn [geliefde] zoon tot hen, zeggende: “Mijn zoon zullen zij ontzien”. 
38 Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander: Dit is de erfgenaam, komt laten 

wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. 
39 En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem. 
40 Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen?  
41 Zij zeiden tot Hem: Een kwade dood zal hij die kwaden doen sterven en de wijngaard zal hij 

verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. 
42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften:    

  
De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden,  
deze is tot een hoeksteen geworden;  
van de Here is dit geschied, 
en het is wonderlijk in onze ogen?       ( Psalm 118:22, 23 ) 
 

43 Daarom, zeg Ik u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven 
worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt. 

44 En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen.  
45 En toen de overpriesters en de Farizeeën zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij, dat 

Hij hen bedoelde.  
46 En hoewel zij Hem trachtten te grijpen, vreesden zij voor de scharen, daar die Hem voor een 

profeet hielden. 
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2. De gemakkelijke vragen 
 
Tja, eerst maar antwoorden op de gemakkelijke vraag: wie staan hier te luisteren?  
Er valt letterlijk te lezen in vers 44, dat de overpriesters en de Farizeeën zijn gelijkenissen hadden 
gehoord. Dus deze vraag is snel beantwoord. Er staat ook gelijkenissen – meervoud -; dat komt 
omdat er meerdere gelijkenissen achtereen verteld werden. Maar we houden ons in hoofdzaak 
bezig met: ‘Hoort een andere gelijkenis’. Blijkbaar moest er nog iets gezegd worden wat in de 
voorgaande gelijkenissen nog niet aan bod gekomen was. 
Als we dan toch even wat meer in de bijbel lezen, voorafgaand aan dit verhaal, dan zien we dat het 
Jezus Christus de Heer is, die de gelijkenis vertelt. Nou zeg, twee vragen klaar, dat schiet op! 
Tegelijkertijd komt hiermee misschien wel een volgende vraag op: wie is die Jezus dan eigenlijk? Een 
vraag waarover de schriftgeleerden het nog lang niet met elkaar over eens waren, en dat waren ze 
met Jezus zelf ook niet. 
 
Misschien is het goed om ons even te realiseren hoe de situatie toen was. 
Het land Israël werd bezet door een grootmacht, namelijk in naam van Rome, de hoofdstad van het 
Romeinse keizerrijk, was Israël onderdeel van dat grote rijk. Het werd bestuurd door een 
vertegenwoordiger  van de  keizer en bezet door het Romeinse leger. Het joodse volk mocht als één 
der weinige volken in de omgeving haar eigen godsdienst nog uitoefenen. Er stond een tempel, 
dankzij koning Herodes de Grote, en er waren tempeldiensten. Priesters en schriftgeleerden 
dienden het jodendom levend te houden. Jezus kwam regelmatig in de tempel te Jeruzalem om te 
spreken over Gods Woord. Daar, en ook in het land ontmoette Hij meer dan eens schriftgeleerden, 
kenners van de Joodse geschriften. Tenminste, daar waren ze zelf nogal van overtuigd. 
 
In het geval van de vertelling van dit verhaal over iemand die een wijngaard bezit, zit er veel van de 
Joodse geschiedenis en wijsheid in verpakt. En dat is ook de reden om dit op te pakken! Gods Woord 
mag misschien een verzameling losse geschriften lijken, maar niets is minder waar: elk stuk is nauw 
verbonden met de overige Schrift en onmisbaar in het geheel. Jezus maakt in enkele zinnen gebruik 
van grote delen van het “Oude Testament”. Een gelijkenis is een verhaal met een diepere betekenis 
dan alleen het verhaal dat je hoort. Soms kom je er zelfs niet achter wat de diepere betekenis is. Bij 
sommige gelijkenissen geeft de Heer ook aan, dat het nog niet duidelijk gemaakt kan worden. Soms 
legt Hij ze later op de dag uit aan Zijn leerlingen. Jezus kan dit verhaal over de wijngaard niet zomaar 
vertellen. Want de wijngaard is een begrip, in het oude Israël en in Gods Woord. Zou Jezus iets 
verkeerds vertellen, dan zou Hij dat onmiddellijk te horen krijgen van de priesters en 
schriftgeleerden. Dezen waren er toch al op gebrand om Hem te vangen op Zijn woorden. En liefst 
zo, dat Hij zich flink zou ‘verspreken’, en zij een aanklacht tegen Hem zouden kunnen indienen bij 
de Joodse Hoge Raad. 
(zie Luc. 20:19 : En de schriftgeleerden en overpriesters trachtten op hetzelfde ogenblik de hand aan 
Hem te slaan, maar zij vreesden het volk.) 
 
Bij de vertelling van de gelijkenis luisteren ze aandachtig. Klopt het allemaal wel wat Hij zegt? Is het 
allemaal wel ‘koosjer’? Je ziet hen gretig luisteren en hard nadenken; wat bedoelt Jezus met dit 
verhaal? 
 
 
3. De vraag over de heer en de wijngaard 
 
Vaak komen antwoorden op bijbelse vragen vanzelf, als je Gods woord er op naslaat en goed 
doorleest. Er zijn namelijk al eerder belangrijke dingen opgeschreven over een ‘wijngaard’. Zo 
kunnen we zien dat de profeet Jesaja een bijzonder stuk daarover schreef in het 5e hoofdstuk.  
Laten we eens even kijken naar Jesaja 5 : 1-7 ! 
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Wijngaard: Jesaja 5: 1 – 7 !  NBG: 
 
1. Mijn geliefde [Engelse concordante vertaling gebruikt het woord ‘vriend’] 

had een wijngaard op een [zeer] vruchtbare heuvel; 
2. hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken,  

bouwde daarin een toren [in het midden] en hieuw ook een perskuip daarin uit.  
En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen,  
maar hij bracht wilde druiven voort [lett. stinkend fruit]. 

3. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreekt toch recht tussen Mij en mijn 
wijngaard. 

4. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom 
verwachtte Ik, dat hij goede druiven zou voortbrengen, en bracht hij wilde druiven voort?  

 
7.   Welnu de wijngaard is het huis Israëls, en de mannen van Juda zijn de planten waarin Hij 

vreugde heeft; Hij verwachtte goed bestuur, maar zie het was bloedbestuur; 
rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. 

 

 
 

 
We kunnen ook denken aan het verhaal over de wijngaard van Nabot, in 1 Koningen 21:1 – 29. 
Even kort daarover: 
      2. En Achab sprak tot Nabot: geef mij toch uw wijngaard, opdat hij mij tot moestuin zij, want hij  
 ligt vlak naast mijn huis; dan zal ik u een betere wijngaard daarvoor in de plaats geven, of,  
 indien gij dit liever hebt, wil ik u het geld van de koopprijs geven.  
      3. Doch Nabot zeide tot Achab: Daarvoor beware mij de Here, dat ik de erfenis van mijn vaderen 

 aan u zou geven.  
 
“Als u zo doet, dan, zal ik u dit of dat geven.” (Dit doet me denken aan de verzoeking in de woestijn!) 
Nabot gaat er niet op in om zijn wijngaard, een stuk land dat hij van zijn vaderen verkregen heeft, - 
het zogenaamde lotdeel - weg te geven of te verkopen aan koning Achab. Hij houdt vast aan het 
lotdeel, dat hij van zijn vader heeft gekregen. Wij mogen uitzien naar een lotdeel dat ons door Onze 
hemelse Vader gegeven is; dat ligt klaar.  
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4. Eén vers - zoveel informatie ! 
 
In één vers schetst de Heer voor zijn toehoorders een beeld over de wijngaard. Voor ons 
Nederlanders valt dat niet zo eenvoudig voor te stellen. Wie heeft er nou een wijngaard in zijn tuin? 
Bovendien ontgaan ons allerlei achterliggende zaken die met zo’n tekst verbonden zijn. Vandaar: 
het is slechts 1 tekst, maar zoveel informatie!  
Veel daarvan zal bij de schriftgeleerden bekend zijn! Natuurlijk hebben zij ook Jesaja 5 in het 
achterhoofd als de Heer over wijngaard spreekt. 
Mattheus 21 vs 33: 
Er was een heer des huizes, die een wijngaard plantte, en er een heg omheen zette, en er een wijnpers 
in groef en een toren bouwde; en hij verhuurde die aan pachters en ging buitenslands. 
 
Het is de moeite waard om de afzonderlijke onderdelen in deze tekst nader te bekijken. 
 
Een heer des huizes.  
Huis kan zowel letterlijk als figuurlijk gebruikt worden.  
David was voornemens een huis te bouwen voor de naam van de Here, de God van Israël. Dan is het 
een stenen gebouw, de tempel. 
“Maar ik en mijn huis zullen de Here dienen”, spreekt Jozua uit. Dit is geen bouwwerk, maar allen 
die Jozua toebehoren, familie en die bij hem zijn, zullen de Here dienen.  
Zo maakt de tekst in Jesaja 5 duidelijk dat het huis (volk) Israëls vergeleken wordt met een wijngaard. 
En de planten daarin zijn de mannen van Juda, dus: dan gaat het om veel mensen i.p.v. een gebouw. 
 
Is die heer des huizes zomaar iemand? Nee, hij is letterlijk huiseigenaar, de bezitter van het huis. 
(Grieks: oik o desp o’tes) Hij heeft het voor het zeggen! In Gods Woord lezen we regelmatig dat God 
de schepper is van hemel en aarde. Dit is iets wat we ons misschien wel te weinig realiseren en 
uitspreken. Paulus spreekt in Athene mannen aan na het zien van een altaar voor ‘een onbekende 
god’. Hij verkondigt hun: de God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die de Heer is van 
hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensen 
handen dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan alles leven en adem en alles geeft. 
Hand. 17: 22-27. 
Met deze gedachte in het hoofd kijken we naar Hand. 4:24. Daar lijkt min of meer hetzelfde gezegd 
te worden, maar vanwege de NBG vertaling ontgaat ons een opvallend detail! 
Na de vrijlating van Petrus en Johannes, vs 24:  …. En zij zeiden: Gij, Here, zijt het, die geschapen hebt 
de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is, ….  Let op! Er staat hier geen ‘Here’ (=Kurios) in het 
Grieks, maar Eigenaar! Dus: Gij, Eigenaar, die alles geschapen heeft; Hij kan er dan ook in elk opzicht 
over beschikken en over beslissen! We mogen ‘huiseigenaar’ of heer des huizes zien als beeld van 
God in dit verhaal.  
 
De wijngaard. 
Deze gelijkenis is een verwijzing naar de tekst van Jesaja. In vers 7 wordt al duidelijk benoemd, dat 
hier de wijngaard een beeld is voor het huis Israëls, ofwel het volk Israël. In de serie gelijkenissen 
die de Heer terloops vertelt, komt heel vaak het aspect van de aankondiging van het Koninkrijk van 
God naar voren. Als er staat dat een heer des huizes een wijngaard plantte, dan is dat ook een 
verwijzing naar de God die het volk Israël uit Egypte deed wegtrekken en plantte in het aan hun 
toegewezen lotdeel Israël.  
Zie maar eens Psalm 80:9-16 (David):  
Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, Gij hebt volken verdreven en hèm geplant. Gij hebt (de 
grond) voor hem toebereid [landwerker, zie bij ‘pachter’], zodat hij wortelen schoot en het land vulde.  
God in dit beeld als ‘landwerker’? Nou, dat is zo gek niet, denk aan: 
Joh. 15:1 : - Ik (Jezus) ben de ware wijnstok, en mijn Vader is de landman! 
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De wijnstok. 
Een wijngaard bestaat uit wijnstokken, de eigenlijke druivenplanten. Bij Jesaja lezen we, dat er edele 
wijnstokken geplant werden. Er wordt erbij gezegd, dat de mannen van Juda de wijnstokken zijn. 
Het is bekend dat het stamgebied van Juda een goede landstreek voor wijngaarden was. Voor de 
schriftgeleerden moet dit duidelijk geweest zijn, dit is bekende stof. Spreken over de heer des 
huizes, over een wijngaard, d.w.z. het gaat veelal over het huis Israëls; over de edele wijnstok, d.w.z. 
een man uit Juda. Zouden ze nu ook al zover zijn tijdens de vertelling dat ze aan de ‘ware wijnstok’ 
kunnen denken? Hij komt immers ook uit Juda? 
 
Denk aan: Psalm 80:11 - Aanschouw uit de hemel, en zie, en sla acht op deze wijnstok,  
de stek die uw rechterhand heeft geplant,  
op de zoon die Gij u hebt grootgebracht. 
 
Ook lezen we over Israël in Hosea 10:1  
Israël is een welige wijnstok , die zijn vruchten voortbrengt; …… 
Dat klinkt goed! Dat doet aan een zegen van de Here denken; echter in het hart van Israël bleef het 
niet bij dankbaarheid alleen, er kwamen veranderingen in tegenovergestelde richting: 
….. naarmate hij meer vrucht verkreeg, maakte hij meer altaren; naarmate het zijn land beter ging, 
maakte hij mooiere gewijde stenen. Bedrieglijk is hun hart. Dat is vreemd, als de wijnstok meer 
vrucht voortbrengt, levert dat verwijdering tot God op; afgodendienst i.p.v. toewijding aan God.  
En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen. 
Wat kun je als God nog doen om de wijnstokken te behoeden voor ‘afval’? 
Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte Ik, 
dat hij goede druiven zou voortbrengen, en bracht hij wilde druiven voort? 
Dit is niet bedoeld om ‘zuur’ te doen over Israël, maar deze teksten duiden op een ontwikkeling in 
de Schrift, die onmiskenbaar een spoor zal trekken in de (wereld)geschiedenis van Israël. Je zou 
kunnen spreken van: ‘de druiven zijn zuur’. In elk geval voor God, want het wil zeggen dat iemand 
datgene wat hij graag zou willen hebben, niet krijgt, namelijk: een passende eerbied van het volk. 
 
Heg of muur? 
Mat. 21: Er was een heer des huizes, die een wijngaard plantte, en er een heg omheen zette, ….. 
Als de wijngaard het beeld voor het huis Israëls is, dan weten we o.a. over Israël dat het werd 
afgeschermd  van de omliggende heidenvolken door de Here. Ze mochten niet huwen met mensen 
uit die volken, ze mochten hun gewoonten, met name de afgodendienst en beelden, niet 
overnemen. De ‘wijngaard’ en de oogst moest beschermd worden tegen ‘rovers en wilde dieren’.  
Nu moest een nieuw stuk land dat gebruikt zou worden als wijngaard, ontdaan worden van stenen 
in de bodem. De stenen werden uit de grond gehaald en terzijde gelegd. Daar werd een muur van 
gemaakt om de wijngaard heen.  
Hier in de NBG zien wij als oplossing dat er een ‘heg’ omheen gezet wordt. Dat kan zijn, maar is wat 
eigenaardig, want het Griekse woordje dat hier eigenlijk staat, is ‘phragmos’. En dat zien we maar 
4x in het Nieuwe Testament. Drie maal komt het voor bij deze gelijkenis, respectievelijk bij 
Mattheus, Marcus en Lucas. Waar zit dan de 4e keer? In de Efezebrief van Paulus! Tja, daar wisten 
de schriftgeleerden op dat moment nog niets vanaf. Daarin is het namelijk de middenmuur van de 
stenen omheining van de tempel. Het gaat hierbij om de afscheiding die Joden en heidenen uit 
elkaar moeten houden bij de tempel. De heidenen mochten zich absoluut niet voorbij die 
afscheiding begeven, met de doodstraf als gevolg. Men liet de heiden niet toe om zo dicht bij ‘het 
heilige’ te komen als de Jood. Hoe is dat niet veranderd door onze Heer Christus Jezus! Hij heeft die 
middenmuur van de stenen omheining teniet gedaan. Door het bloed van Christus zijn wij, die veraf 
waren, naderbij gekomen, en stelt Hij de wet van geboden en inzettingen buiten werking. Sommigen 
denken dat de heiden naar de Jood moet opschuiven, zij die geen wet en daarmee geen overtreding 
kenden, moeten de gebruiken naleven en dan als Joden worden. Maar bekijk het eens zo: Hij stelt 
de wet van geboden en inzettingen buiten werking! Schuift de Jood dan niet eerder naar de positie 
van de heiden op?! De aanklager is buiten werking gesteld; de Jood komt daarmee in de ruimte die 
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de heiden gegeven is. God echter, die rijk is aan barmhartigheid maakt ons gezamenlijk levend in 
Christus – in genade zijn jullie geredden! (niet door inzettingen) - en wekt ons gezamenlijk op. 
 

 
 
Het is bij déze muur dat de Joden Paulus er van beschuldigen, dat hij heidenen voorbij deze muur in 
de tempel gebracht zou hebben, hetgeen niet waar was. Maar hiermee hadden ze een voorwendsel 
om Paulus ter dood te veroordelen, zodat hij zich wel op de keizer moest beroepen om aan hun 
woede te ontkomen. De oorspronkelijke steen uit de middenmuur van de tempel van Herodes is in 
1871 door twee Franse archeologen in Jeruzalem bij de tempelberg opgegraven.  
Zouden de schriftgeleerden deze waarschuwing ook in gedachten hebben gehad, toen ze luisterden 
naar wat de Heer zei over de omheining van de wijngaard? 
Het woord zal dus meer weg hebben van een stenen omheining dan van een heg van struiken. Zeker 
spreekt dit ook uit de woorden die we lezen in Psalm 80:13 – Waarom hebt Gij zijn muren 
doorbroken, zodat ieder die langs de weg voorbijgaat, ervan plukt. 
 
Geen wijngaard zonder wijnpers. 
De heer des huizes groef er een wijnpers in. Om de oogst van al die druiventrossen te kunnen 
verwerken was er meestal een wijnpers direct in of bij de wijngaard. Het persen van druiven werd 
met de voeten gedaan. De wijnpers bestaat dan uit twee bakken. Een ondiepe bak om de druiven 
te treden met voeten, in de eigenlijke persbak (Mt. 21:33; Gr. lenos).  Het sap dat vrijkomt, loopt 
naar de rand van de bak. Daar kan het via een kanaaltje overlopen in een kleinere diepe bak, het 
ondervat (Marc. 12:12; Gr. hupo lenion). Diep genoeg om er een kruik of wijnzak in te steken en te 
vullen. 
Ook het druivenpersen(treden) was net als al het andere in de wijngaard een flink karwei. In een 
wijngaard wordt heel wat zwaar werk verricht! 
 
In Israël werd veel van de druivenoogst omgezet in druivensap (most) en er werd ook wijn van 
gemaakt. Een goede oogst en rijke wijn werd gezien als een zegen des Heren. Wijn brengt vreugde. 
Maar er zijn heel wat teksten die vermanen of ernstig zijn met het oog op wijn.  
We kennen ook de tekst uit het boek Openbaring (of beter: de onthulling van Jezus Christus) 14:18-
20 – zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven 
zijn rijp. En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijngaard der aarde en wierp 
het in de grote persbak van de gramschap van God.  Nu wij zo even op vreugde terecht kwamen - 
kent u de inhoud van het woord genade (charis) nog? Een handeling die vreugde brengt! Grote 
genade vinden we in dat wat God heeft gedaan en doet. Dat wat je mag zijn of doen in het leven 
van anderen, en genade schenken, dat is wat vreugde brengt. 
 

“Laat geen vreemdeling zich binnen 
de barrière en de omheining rondom 
het heiligdom begeven. Wie betrapt 
wordt, haalt zich hiermee de 
doodstraf op de hals.”  
(archeologische vondst van deze tekst 
op steen 1871) 
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Een foto van een oude druivenpersbak met ondervat om de most in te verzamelen. 
 
 
Hij bouwde een toren. 
Meest voor de hand liggend is, dat dit is om over de wijngaard te waken. Een goede positie om uit 
te kijken naar rovers en wilde dieren, en om de werkzaamheden te kunnen overzien. Ook hier is het 
goed om momenten uit de Schrift op te zoeken die hier iets over melden. 
Psalm 61:4 – Want Gij zijt mij een schuilplaats geweest, een sterke toren tegen de vijand. Bij de Here 
kun je schuilen, Hij is als een sterke toren tegen de vijand. Israël (de wijngaard is het huis Israëls) kan 
bij de Here schuilen, Hij is in hun midden. 
Spr. 18:10 - De naam des Heren is een sterke toren. 
Nogmaals kijken we vanuit de tekst in Mattheus terug naar dat bijzondere verhaal van Jesaja 5. Let 
op wat er in 5 vers 2 staat: “bouwde daarin een toren in het midden”. Maar, wacht even, dat staat 
niet in mijn tekst! Nee, maar het hóórt er te staan, want in de grondtekst staat het er wel! En als we 
het woordje midden volgen dan vinden we ook ineens aansluiting bij interessante teksten.  
Ex. 29:45 – Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en Ik zal hun tot een God zijn. 
Lev. 26:11 – En Ik zal mijn tabernakel in uw midden zetten, en Ik zal geen afkeer van u hebben, maar 
Ik zal in uw midden wandelen en u tot God zijn en gij zult Mij tot volk zijn. 
Hij bouwde daarin een toren in het midden! Is de toren een beeld voor de plaats van God? Alleen, 
hier gaat de heer des huizes, de huiseigenaar, naar “het buitenland”. (God woonde ook niet in de 
tempel, niet in een huis door mensenhanden gemaakt, het huis des Heren is gebouwd voor zijn 
naam). 
 
Tot zover moet het voor de schriftgeleerden toch aardig te volgen zijn geweest. Ze werden 
geprikkeld om mee te denken over de aanloop van dit verhaal. Misschien hebben ze Jezus wel 
stiekem bewonderd om de enorme wijsheid waarmee Hij zijn woorden koos, die stuk voor stuk 
stoelen op Schriftgedeelten.  
Eén tekst, en zoveel informatie! Dan maakt de Heer een eerste wending in zijn verhaal, de gelijkenis. 
Dat hoort ook, er hoort vaak iets onverwachts, iets nieuws, of zelfs iets afwijkends in een gelijkenis 
naar voren te komen. Dat is op zich niet erg, iedere luisterende omstander was dan nieuwsgierig 
naar de oplossing, de uitkomst van het verhaal. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk bij de gelijkenis van 
“de rijke man en de arme Lazarus”. Daar schetst de Heer een beeld van een “hiernamaals” met een 
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scheiding in plekken voor gestorvenen die daar voortleven. Totaal afwijkend van wat de Jood 
geloofde, of wist uit de Schrift over dood. Toch reageerde men daar niet tegen, zo’n afwijking paste 
in de stijl van een gelijkenis, het maakte dat men de oren spitste. 
 
Verhuur aan pachters. 
Dit moet bij de toehorende schriftgeleerden wel een fronsje opgeleverd hebben. Wat bedoelde de 
Heer met verhuren aan pachters? Zo zagen de Israëlieten zichzelf totaal niet. Huurders?! Echt niet! 
Zij waren het uitverkoren volk; zij hadden recht op het land, zoals dat eerder aan hun vaderen was 
toebedeeld. Hun lotdeel overeenkomstig de stammenindeling in het land. Je zou verwachten dat in 
de context van Israël over knechten, dienaren, kinderen of zelfs zonen gesproken zou worden, maar 
niet over pachters.  
Nu is het woord pachters in de NBG ook niet erg gelukkig gekozen, waarschijnlijk omdat er sprake is 
van verhuren. Dit geeft wel aan dat Jezus hiermee laat zien dat de grond onder de wijnstokken en 
de wijnstokken zelf, niet hun eigendom zijn, maar van de huiseigenaar. Hoe anders dan bij de 
wijngaard van Nabot! Het gaat letterlijk gezien om landbewerkers (grieks: georgos; Statenvert.: 
landlieden)  de wijngaard werd verhuurd aan landwerkers.  - Noach werd een landman en plantte 
een wijngaard. Gen. 9:20. 
Zij moeten zorgen voor het wieden in zomermaanden, snoeien, water geven, bewaken en tenslotte 
oogsten.  Zie bijv. gelijkenis Mat 20:1-16. 
Vermoedelijk voor een overeengekomen prijs, hetzij vruchten, hetzij most of wijn; en mogelijk 
gewoon voor een geldbedrag. Hier wordt van vruchten gesproken: wat de wijngaard opbrengt. 
 
Het buitenland. 
We hebben het al even aangestipt: de heer des huizes ging naar het buitenland. Een verwijzing dat 
God niet in het land aanwezig was. In o.a. 2 Samuël wordt al duidelijk dat Salomo denkt dat God 
graag in de donkerte van het huis (tempel) woont, maar God zegt dat Salomo Hem voor zijn Naam 
een huis gebouwd heeft. En Hij woont niet in een tempel door mensenhanden gemaakt, maar in de 
hemel. Dit wordt ook wel weergegeven door de sfeer in Psalm 80 vers 15:  
Oh God der heerscharen keer toch weder,  -(terugkeren, waarvandaan dan? Uit de hemel!)- 
aanschouw uit de hemel en zie, sla acht op deze wijnstok, de stek die uw rechterhand heeft geplant, 
op de zoon die Gij u hebt grootgebracht. 
Dan volgt er een verwijzing in de rest van de tekst die kan terugslaan op het uitgraven van de 
wijnstok in Egypte en het planten in Israël, en dan is de stek het volk uit Egypte die uw hand heeft 
geplant en uitgroeit tot zoon. Het kan ook betekenen dat hier al gewezen wordt op de kómende 
zoon die God grootgebracht heeft. Waarom dan? 
Omdat de Heer Jezus Christus zegt:  Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Joh 15:1. 
 
Kunnen de schriftgeleerden dit allemaal bevatten? Zij tasten als het ware naar aanwijzingen dat de 
man die voor hen staat de echte, komende Messias is, of: de zoveelste valse Messias. En zij zijn 
vastberaden om hier over niet al te lange tijd een keuze in te maken. Zij noemen Hem wel al ‘rabbi’, 
zouden ze ook ooit uitkomen op: hogepriester in de orde van Melchisedek; Koning der koningen; 
Heer der heren? Zouden ze uit zijn naam tevoorschijn horen komen: Ieue is Redder? 

 
5.  De slaven gedood 

 
Als de tijd der vruchten aanbreekt, stuurt de heer des huizes zijn slaven om het afgesproken deel op 
te halen. Dat gaat absoluut niet goed. Er wordt er één geslagen, één gedood en een derde gestenigd. 
Hij zond nog meer slaven, andere, en zij ondergingen hetzelfde lot. De slaven wijzen op profeten en 
knechten des Heren, die in vroeger dagen het leven lieten in Israël vanwege hun toewijding aan hun 
God en de woorden die zij van Godswege moesten overbrengen. 
Jezus zelf zegt daarover in Matt. 23: 34 – 38: 
Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en 
stenigt, wie tot u gezonden zijn …… 
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6. De geliefde zoon. 
 
Ten laatste zond hij zijn (nog één had Hij, zijn geliefde zoon; Marc. 12:12 ) zoon tot hen, zeggende: 
“Mijn zoon zullen zij ontzien”.  Wat een hoge verwachting, wat een risico na wat er gebeurd is! 
Dit wordt spannend bij de schriftgeleerden; iedereen voelt dat hier de climax in de gelijkenis aan 
komt. Wat zal er met die laatste, met de zoon gaan gebeuren? 
 

 
 
Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander: dit is de erfgenaam (lett. 
Lotdeelbezitter), komt laten wij hem doden om zijn erfenis (lot) aan ons te brengen. En zij grepen 
hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem.  
 
Hebr. 13:12 – Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de 
poort geleden. De Heer werd buiten de muren van Jeruzalem terecht gesteld. Net als de geliefde 
zoon buiten de wijngaard werd geworpen en gedood. Hier doet de Heer in het verhaal van deze 
gelijkenis een aankondiging van zijn aanstaande lijden en dood. Hoewel Hij voor de verloren schapen 
van Israël kwam, werd Hij afgewezen, zowel door de ‘schapen’ als de ‘herders’. De schriftgeleerden 
krijgen een voorbericht daarover, maar ze zijn te druk bezig om de betekenis van de gelijkenis te 
bevatten, ze willen maar al te graag reageren op dit verhaal.  
Tot zover de vertelling van deze gelijkenis (nog een gelijkenis) door Heer Jezus Christus. Het verhaal 
stopt en gaat over in een kort gesprek tussen Jezus en de schriftgeleerden. Want Jezus stelt de 
luisteraars een vraag. 
 
 

7. Het gesprek. 
 
Jezus vraagt: Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? 
( Let op: Jezus geeft zelf helemaal geen mening en zeker geen oordeel over deze gebeurtenis. Hij 
stelt alleen maar deze vraag.) 
Zij hebben snel overwogen wat de reactie op de daden moet zijn. Zij zeiden tot Hem: Een kwade 
dood zal hij die kwaden doen sterven en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters, die 
hem de vruchten op tijd zullen afleveren.  !!!  
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Dit antwoord is volkomen duidelijk:  zij spreken recht over de pachters (landlieden) die het 
eigendomsrecht, de zeggenschap en de rechtmatige erfgenaam verwerpen. Weg met die pachters! 
Anderen zullen hun plaats innemen in het lotdeel. 
 

Hier zit een lijn in de bijbelse geschiedenis, die wij kennen als afwijzing. Hoe moeizaam verloopt alles 
toch tussen  de God van Israël en zijn volk! Het is van groot belang hier van op de hoogte te zijn om 
de gang van zaken en het (uiteindelijke) plan van God te begrijpen. Met name de verhoudingen in de 
tijd na de hemelvaart. Jezus kapt het gesprek over de gelijkenis af, door een tekst te citeren die 
meteen helder maakt hoe de verhoudingen liggen: noch de bouwlieden, noch de schriftgeleerden, 
die hier de bouwlieden zijn, bepalen de gang van zaken, maar God. 

Jezus zeide tot hen: hebt gij nooit gelezen in de Schriften:    
De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de 
Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?        (Psalm 118:22) 
 
Letterlijk staat er: tot een hoofd(steen) van de hoek 
Zie Mat. 21:42 #  Marc. 12:10  #  Luc. 20:17  # Hand.  4:11  #  1Pet. 2:7 
De bouwlieden trekken de ‘autoriteit’ over de plaats van deze steen naar zich toe. Maar deze steen 
is reeds voorbestemd door de Here, waarbij de afwijzing door de bouwlieden reeds ingecalculeerd 
is! Hoe groot zijt GIJ ! 
 
Deze autoriteit wordt opnieuw betwist onder gelijke omstandigheden als Petrus dezelfde tekst 
aanhaalt voor de gehele vergadering te Jeruzalem van oversten, oudsten, schriftgeleerden, priesters 
en de hogepriester (Hand. 4:11).  
 
In de volgende teksten 43, 44 legt de Heer uit dat het Koninkrijk Gods van hen weggenomen zal 
worden, zoals in de gelijkenis de pachters de toegang tot de wijngaard ontnomen wordt. Zij waren 
de ‘heer des huizes’ ontrouw in alles, en rebelleerden tegen zijn gezag. 
De steen is niet te stoppen en lijkt in die zin op de steen die zonder toedoen van mensenhanden 
losraakte van de berg en het beeld van Nebukadnessar verbrijzelde (Dan. 2:45). Er is er maar Één 
waar de steen betrekking op kan hebben, namelijk Jezus Christus zelf. “De hoofdsteen van de hoek“ 
staat voor hun neus. Als ze dat eens doorhadden!  
Ze hebben Jezus tot op zekere hoogte gekend. Ze wisten dat Hij wonderen verrichtte, zieken genas, 
bezetenen vrijlating verkondigde. Daaraan konden ze Hem herkennen als ze weer over Hem 
hoorden. Ze hebben Jezus echter nooit herkend uit de profetieën van de Schrift, en zodoende 
konden ze Hem ook nooit erkennen als Zoon van God. Paulus zegt daarover: Want ik getuig van hen, 
dat zij ijver voor God hebben, maar niet de erkentenis (gr. epignosis). Het getuigenis van de stem uit 
de hemelen bij de doop van Jezus zal hen ook niet bereikt hebben: Deze is mijn Zoon, de geliefde, 
in wie Ik mijn welbehagen heb. Mat. 3:17. 
 
En toen de overpriesters en de Farizeeën zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij, dat Hij 
hen bedoelde. Toen werd het hen duidelijk, de Heer had hun net heel fijntjes onder hun neus staan 
te vertellen dat zij, die zich als bouwlieden beschouwden, de pachters waren zonder ontzag en 
eerbied voor hun Heer. En dat zij dus van hun plaats verdreven zouden worden.  Oeps !! Dat was 
toch iets te veel voor deze heren. Zij hielden zich in, hoewel zij Hem trachtten te grijpen, want zij 
vreesden de scharen, daar die Hem voor een profeet hielden (die wel!). 
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8. De grote lijnen 

 
Met het napluizen van deze gelijkenis in Mat. 21; Marc. 12 en Luc. 20, zijn we heel erg in detail 
getreden over een stukje tekst. Jezus vertelde deze gelijkenis als één uit een reeks met betrekking 
tot de aankondiging van het Koninkrijk Gods (Israël in het Messiaanse koninkrijk op aarde). Het is 
slechts een klein stukje van het leven van onze Heer zoals het beschreven is in de evangeliën. Het is 
heel bijzonder om daar over te lezen. Het is opvallend hoe de Heer zich tussen zijn volksgenoten 
gedraagt, namelijk binnen de grenzen die Hem in de gedaante van een mens opgelegd zijn. Hij komt 
nergens in de verleiding om op te treden volgens de eigenschappen van Zijn hoge afkomst, noch de 
kenmerken van zijn hoge status na hemelvaart. Hij houdt Zich aan Zijn opdracht, Hij is gezonden tot 
de verloren schapen van het huis Israëls. En zijn spreken en verkondiging is dan ook geheel 
overeenkomstig de inhoud van die opdracht. Hij laat in zijn tijd op aarde niets doorschemeren van 
alle onthullingen die Hij later zijn apart geroepen apostel Paulus zal toevertrouwen met het oog op 
de natiën. Hij maakt geen gebruik van zijn mogelijkheden en volmacht. Hij past niet toe wat er over 
de steen gezegd wordt: verpletteren, vermorzelen. Hij roept zijn Vader niet aan, zodat 12 legioenen 
engelen Hem terzijde zouden kunnen staan. Hij gaat niet te werk volgens alle titels die Hem 
toekomen. Hij wandelt geheel naar de wil van de Vader zoals dat in deze periode op Hem van 
toepassing was, geen duimbreed naar links of rechts. Dit leidt uiteindelijk tot de overgave in handen 
van de overpriesters en de Romeinen, waarbij Hij tot Pilatus zegt: gij zoudt geen macht tegen mij 
hebben, indien het u niet van boven gegeven was. Jezus was majestueus in de zwakheid die zijn 
menselijke staat met zich meebracht. 
Waar was Jezus dan voor zijn leven op aarde? Dat is een hele studie op zichzelf. Na de hemelvaart 
zien we dat de apostelen voortzetten wat hen overgeleverd is. En gedurende die periode komt er 
door tussenkomst van onze verheerlijkte Heer het evangelie van de natiën. Op de daarvoor 
aangewezen tijd start de Christus een onbekend evangelie in de verkondiging door Paulus, dat Jezus 
daarvoor niet bekend heeft gemaakt in Israël en niet aan zijn discipelen. 
 
De priesters en schriftgeleerden, kregen geen enkel berouw nadat hen uit de gelijkenis duidelijk was 
geworden hoe hun handelen in het Licht van God gezien werd. Zij werden niet overtuigd van zonde 
door Heilige Geest. Hun ogen konden niet ‘zien’. Jezus opende op dat moment (nog niet) hun ogen 
of hun verstand. Een toestand van verharding (precies eender als de schriftgeleerden) die het 
overgrote deel van Israël doormaakte, wordt daartoe redding van hen die uit de Natiën zijn. Gods 
plan werkt door tot in de puntjes, met grote precisie. Ook voor Israël: de heer des huizes zal komen 
en zijn wijngaard herstellen. De heer der huizes en de wijngaard is een onderdeeltje van het geheel. 
Nauwkeurig in tijd en plaats tijdens het leven van de Heer. 
 
Gods Woord is zo verhelderend!  
 
 
Gemeente Eben–Haëzer. 
Rotterdam. 
www.ebenhaezer.nl 
 
 
 
Vragen of opmerkingen zijn welkom. 
Reageer eventueel via hans.vanderkleij@tiscali.nl 
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