Bezinning 308: Geven, ontvangen, teruggeven 2
Matteus 21,33-43 = 27° zondag A-jaar

Het Woord
Jezus zei: ‘Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en
hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij
hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar
de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze
mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere
knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn
zoon naar hen toe, met de gedachte: voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Toen de
wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: “Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we hem
doden en zo zijn erfenis opstrijken,” en ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden
hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen?’
Ze antwoordden: ‘De onmensen! Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de
wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het
daar de tijd voor is.’ Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: “De steen
die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is
het om te zien.” Daarom zeg Ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden
aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.’

Een woord bij het Woord
Een mooie naam voor God is ‘Gever’. Hij geeft veel. Hij geeft vanaf het begin en houdt niet op met
geven. Hij geeft de schepping, het leven, aan iedereen een persoonlijke roeping. Hij geeft altijd nieuwe
kansen, Hij ver-geeft. Hij geeft ons mensen om het leven mee te delen. Hij geeft profeten en zelfs Zijn
eigen Zoon, Zijn Geliefde. Hij geeft ons Zijn Heilige Geest met al Zijn goede gaven. Een gelovige
mens heeft een diepe voeling met de geschenkwaarde van alles. Dat alles laten doordringen brengt ons
vanzelf tot dankbaarheid.
Er is wel een keerzijde. God verlangt ernaar iets terug te krijgen. De relatie is wederkerig. De liefde
moet van beide kanten komen. Ja, Hij verlangt ernaar de goede vruchten in ontvangst te nemen. En
neen, Hij komt ze niet aanslaan, grijpen. Hij legt er geen beslag op. Hij verlangt ernaar dat we Hem
goede vruchten geven. Uit liefde en omdat Hij God is. Hij verlangt onze goede vruchten – daden van
liefde en goedheid, rechtvaardigheid en menselijkheid – om er Zijn Rijk mee op te bouwen.
In de tekst komt het woord ‘landarbeiders’ zesmaal voor. Zoals zo vaak vraagt ‘zes’ naar het
volkomene van de zeven. De lezer van de tekst – ik dus en wij allen – wordt uitgenodigd om de
zevende landarbeiders te zijn. En om op de zevende dag, de sabbatdag, te stoppen met sloven en slaven
en onze goede vruchten aan God te geven. Want christenen werken niet voor zichzelf, tot meerdere eer
en glorie van zichzelf, maar voor God en Zijn Rijk. De cirkel wordt rond: wat bij God begonnen,
eindigt bij God.
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Het Woord in mijn leven
Ik maak een lijst(je) van alles wat God geeft. Hoe druk Hem mijn dankbaarheid uit? Op welke
momenten geef ik de goede vruchten van mijn leven aan God? Hoe doe ik dat?
Bidden met het Woord
Goede God, grote Gever,
Gij geeft.
Gij geeft Uw schepping.
Gij geeft het leven.
Gij geeft ieder zijn roeping.
Gij geeft altijd nieuwe kansen.
Gij ver-geeft.
Gij geeft ons profeten.
Gij geeft Uw geliefde Zoon.
Gij geeft Uw Heilige Geest
en Zijn goede gaven.
Dank, heel veel dank!
Nu geef ik U alles.
Ik geef U mezelf.
Ik geef U heel mijn inzet,
al mijn goede daden.
Ik geef U alles
wat waardevol is in Uw ogen,
alle goede vruchten
die Gij in en door mij tot stand brengt.
Ze zijn voor U,
voor de opbouw van Uw Rijk,
waarin elke mens bloeit
en menswaardig mag leven
naar Uw grote droom. Amen.
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