Don Bosco

Bezinning 57: Goede vruchten aan Christus geven 1
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
Jezus bevindt zich in de tempel en is in gesprek met de hogepriesters en de oudsten van het volk uit
vers 21,23. Hij nodigt hen uit te luisteren. ‘Hoor’ is het eerste gebod in het Eerste Testament. Want
als God spreekt, moet de mens luisteren. Hij ontvangt zo het leven zelf, want Gods woord is
scheppend, levengevend. Geloven is allereerst ontvangen, heel veel krijgen.
Omdat de wijngaard voor Israël staat, zijn de dienaren, die de Heer in twee groepen stuurt, de
profeten. Ze worden allemaal verjaagd of zelfs gedood. De zoon is natuurlijk Jezus zelf, die bij zijn
doopsel in de Jordaan als ‘geliefde Zoon’ van God werd aangeduid. Wanneer Matteus schrijft, een
halve eeuw na Jezus’ dood, is het duidelijk waarover het gaat.
Een tweede lijn is het woord ‘vruchten’, dat viermaal terugkomt. In Jezus geloven, in zijn wijngaard
werken, betekent vruchten voortbrengen. Geloof moet zich uiten in daden, zegt Jakobus. Wie ja
zegt, moet ja doen.
Wellicht is het meest centrale thema dat de Heer de vruchten wil ontvangen. Als ik christelijk wil
leven, dan doe ik dat voor de Heer, voor God, voor zijn Zoon Jezus Christus.
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Het Woord in mijn leven
Wie is een profeet in mijn leven en verwerp ik? Zie ik in Jezus van Nazaret de geliefde Zoon van
God? Beleef ik mijn leven als een wijngaard, die ik in Gods naam mag bewerken, of eerder als iets
dat ik bezit, vanuit mezelf en voor mezelf, als mijn eigendom? Wat zijn de goede vruchten van mijn
geloof? Geef ik die goede vruchten aan de Heer? Hoe?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij zijt de Zoon van God,
die ons om goede vruchten vraagt.
Alles wat ik mag doen vanuit mijn geloof
geef ik aan U.
Want niets is mijn bezit,
alles is gave en geschenk en kans en op-gave.
Laat dan de goede vruchten van mijn leven dienen
om het gebouw van uw Rijk op te trekken,
zodat velen er gelukkig en vreugdevol kunnen wonen.
Gij die de hoeksteen zijt,
die anderen hebben verworpen. Amen.
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