
Fonteinkerk, 4 oktober 2020 
Lezing: Mattheüs 21:33-46      
 
Israëlzondag! Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag? In 1949 stelt de hervormde synode 
een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er 
waren drie motieven voor deze zondag: gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, 
bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en 
vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Sinds 1950 is er een vaste zondag in het 
jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom 
vallen:  Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. 
 
In 1984 wordt ook van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld. Ik kom er niet 
goed achter waarom de gereformeerden bijna 35 jaar hebben gewacht met het aansluiten bij 
de hervormden. Ik vermoed dat ze moeite hadden met het loslaten van de opdracht om Joden 
te bekeren. Artikel 93 van de gereformeerde kerkorde bepaalde dat “de kerken zich zullen 
richten tot de Joden in en zo mogelijk ook buiten Nederland om hun uit de Heilige Schrift te 
betuigen dat Jezus de Christus is”. Pas in 1991 kwam een nieuwe tekst daarvoor in de plaats: 
“De kerken zijn geroepen gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid van de 
gemeente van Christus met het volk Israël en te zoeken naar gelegenheid voor Joden en 
christenen tot wederzijds getuige zijn”. Die “onopgeefbare verbondenheid” kwam ook in de 
kerkorde van de PKN te staan. Op de Israëlzondag geeft de Protestantse Kerk dus op een 
bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. 
In deze weken viert het Joodse volk enkele belangrijke feesten. Het begint met het Joodse 
Nieuwjaar: Rosh Hashana. Dit jaar viel dat op 19 en 20 september: het begin van het Joodse 
jaar 5781. Vele Joodse mensen bereiden zich op dat feest voor, door 30 dagen lang na te 
denken over hun gedrag van het afgelopen jaar. Zij vragen vergeving aan een ieder die zij 
misschien hebben gekwetst. Ook sturen zij kaarten rond met goede wensen: “Dat je mag staan 
opgeschreven voor een goed jaar!”  Iedere ochtend van deze bijzondere maand horen zij het 
geschal van de sjofar, de ramshoorn. Dat verwijst naar Genesis 22: het verhaal van Abraham 
die zijn zoon Izaäk moet offeren. In dat verhaal offert Abraham niet zijn kind maar een ram. 
Het geluid van de ramshoorn roept de herinnering op aan Abrahams grote vertrouwen en zijn 
offerbereidheid. Maar het roept ook de les van het verhaal in herinnering: mensen zijn niet 
bedoeld om elkaar te doden. Integendeel: mensen zijn geroepen om het dierlijke in zichzelf te 
overwinnen, en elkaar in vrede te dienen. Zo roept de ramshoorn op tot bezinning: “Wat voor 
mens ben ik geweest? Ben ik goed geweest voor mijn medemensen? Durf ik mijn fouten toe 
te geven en opnieuw voor het goede, voor het leven te kiezen?”  
 
Na deze 30 dagen van voorbereiding breekt het feest van Nieuwjaar aan. Het is eigenlijk de 
verjaardag van de schepping. Ook de schepping van de mens, op de zesde dag, wordt her-
dacht. Het is een vreugde dat wij mogen bestaan, het is een reden tot dankbaarheid. Maar het 
is ook een opgave, een grote verantwoordelijkheid. We zijn vrij om te kiezen, maar we kiezen 
vaak het verkeerde. Daarom volgt tien dagen na het Joodse Nieuwjaar de Grote Verzoendag: 
Jom Kippoer. Dit jaar viel Jom Kippoer op 28 september. Het is een dag om te vasten, sober 
te leven en te stoppen met werken. Velen gaan naar de synagoge, om daar met gebeden en 
liederen alle zonden en tekortkomingen te belijden. Er wordt witte kleding gedragen: symbool 
van onschuld en zuiverheid. Aan het eind van de dienst wordt gezongen: “Gezegend zijt Gij, 
Heer onze God, Koning van de hele wereld!” Dat is een zegenspreuk, maar óók een oproep 
aan de mensen om het koningschap van God te erkennen. Na de zegenspreuk wordt dan nog 
het “Shema Jishraël” (Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is Eén) gezongen, en dan 
klinkt tot besluit nog één keer de ramshoorn. De sjofar sluit de viering af en opent het nieuwe 



leven. “Nu hebben we onze zonden bij God neergelegd. Nu beginnen we vol goede moed aan 
het nieuwe jaar. Wij mensen kunnen steeds opnieuw voor het goede kiezen. Bij God is er 
altijd weer een nieuwe kans, een nieuw begin. We kiezen voor het leven, voor God!”  
(video Jom Kippoer) 
 
Als ik over deze Joodse feestdagen en rituelen zit na te denken, word ik altijd weer geraakt 
door het Joodse vertrouwen in de mens. Natuurlijk is het leven ingewikkeld en maakt de mens 
vele fouten, maar toch: een mens wéét wat het goede is, en kan daar ook steeds weer voor 
kiezen. God zegt bij de intocht in het beloofde land niet zómaar “Kies voor het leven!”, - Hij 
weet dat we dat kùnnen. De mens wordt hier aangesproken op zijn wijsheid en kracht! Daar 
kunnen wij als christenen nog véél van leren! 
 
De mens kan kiezen voor het goede, voor het leven. Maar wat is dat vaak een lastige opgave; 
de wijnbouwers uit de gelijkenis krijgen het niet voor elkaar. “Er was eens een landheer die 
een wijngaard aanlegde en hem omheinde…” We mogen wel aannemen dat de hoorders van 
toen meteen aan Jesaja 5 moesten denken. In dat verhaal van Jesaja legt God zelf een wijn-
gaard aan die niet aan de verwachtingen voldoet. In de gelijkenis van Jezus zit het probleem 
niet in de wijngaard, maar in de pachters. Alsof de boosheid van God zich heeft verplaatst van 
het volk (de wijngaard) naar de leiders van het volk (de pachters). Alle knechten van de land-
heer worden door de pachters mishandeld en gedood. Ten einde raad stuurt de landheer dan 
maar zijn zoon. Hem zullen zij toch wel ontzien? Nee dus. De wijnbouwers grijpen hem vast, 
gooien hem buiten de wijngaard neer en doden hem.  
 
Op dit dramatische hoogtepunt breekt Jezus zijn verhaal af en stelt een confronterende vraag: 
“Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan volgens u met de wijn-
bouwers doen?” Het antwoord is er meteen: “Ombrengen, en de wijngaard verpachten aan 
andere wijnbouwers, die de vruchten wel afdragen.” Dat lijkt een beetje op “Oog om oog, 
tand om tand”. Gaat de landheer dat doen? En wie zijn eigenlijk die “andere wijnbouwers”? 
Voor alle duidelijkheid: er kan heel verschillend gedacht worden over wie die “andere wijn-
bouwers” zijn, zolang we maar niet antwoorden dat daarmee “de kerk” of  “de christenen” 
bedoeld wordt. Want die wijngaard van God staat niet alleen voor Israël; hij staat óók voor de 
wijde wereld. En hoe gaan wij, mensen, met deze wijngaard om? Beseffen wij nog dat wij de 
wereld in bruikleen hebben, dat de aarde nooit ons eigendom zal worden?  
 
Dit waardevolle besef hebben wij als christenen overgenomen van de Joden: de wijngaard is 
van God. Wij hebben de wereld in bruikleen. Het gesprek hierover zou wellicht verenigend 
kunnen werken. Want over de punten van verschil worden we het nooit eens. “Wie is Jezus 
voor ons?” Over zo’n vraag zullen christenen, Joden, moslims en andere gelovigen nooit tot 
een eensluidend antwoord komen. Maar we zouden elkaar wel kunnen aanspreken op het 
gemeenschappelijke besef dat we een verantwoordelijkheid, een roeping hebben om het leven 
te bevorderen. Hoe gaan we met deze wereld om? Wat betekent het, dat aan ons allemaal de 
vraag naar de oogst zal worden gesteld?? Hebben wij werkelijk voor het leven gekozen? 
Terug naar de vraag: Wat zal de landheer doen? Als we ons realiseren wat er ná de dood van 
Jezus is gebeurd, dan zien we dat God niet heeft gedaan wat deze gelijkenis suggereert. Het 
antwoord: “Ombrengen die pachters, en de wijngaard aan anderen geven!” was een antwoord 
van mensen. Maar God heeft het omgekeerde gedaan. God heeft zijn Zoon opgewekt uit de 
dood, om daarmee de onrechtvaardige pachters te redden. En dit wonderlijke handelen van de 
barmhartige God is door de evangelisten - schrijvend vanuit de ervaring van Pasen - verwoord 
met het citaat uit Psalm 118: “De steen die de bouwlieden afgekeurd hebben, deze is tot een 
hoeksteen geworden; Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien!” De 



mensen hebben voor de dood gekozen, maar God blijft voor het leven kiezen! 
 
God heeft Jezus opnieuw naar de mensen gezonden als de opgestane Heer, de Levende. Zoals 
de landheer telkens opnieuw knechten zond naar de wijnbouwers - ondanks hun handelen - 
om de vruchten op te halen. God is verder gegaan met Jezus, zijn Zoon, maar ook met ons. 
Opnieuw en opnieuw. Dat is de kern van elke kerkdienst, van elke viering van avondmaal of 
doop: aan de liefde van God komt geen einde. Er is altijd weer een nieuw begin. Mensen 
kunnen altijd weer de keuze maken voor het goede, en God laat altijd ruimte voor een opening 
naar de toekomst. Hij blijft altijd voor het leven kiezen; laten wij dat óók doen! 
 
Deze gelijkenis heeft nare gevolgen gekend. In de theologie van de vroege kerk kwam op een 
kwade dag een anti-Joodse, anti-judaïstische tendens op. Vanuit die tendens werd een gelijke-
nis als die van vandaag uitgelegd op een manier die het Joodse volk onnoemelijk veel kwaad 
heeft berokkend. Die onrechtvaardige pachters gingen dan symbool staan voor Israël dat zich 
doofhield voor de boodschap van de profeten en Jezus. Was het dan niet terecht dat God de 
wijngaard overdeed aan een ander volk, aan de christenen?  
 
Laten we helder houden dat Mattheüs zelf geen antisemiet was en ook niet kon zijn. Hij was, 
gelet op al zijn citaten uit het Oude Testament, de meest Joodse van de evangelisten. Kritische 
uitlatingen in de richting van de godsdienstige leiders hebben in zijn verhaal niets met haat 
tegen zijn eigen afkomst te maken. Het gaat in deze gelijkenis om een kritische vraag aan alle 
Israëlieten: wie hebben er naar God geluisterd, wie hebben de bedoeling van de wijngaard 
werkelijk begrepen? Met deze gelijkenis maakt Jezus opnieuw duidelijk dat Hij staat in een 
lange traditie van profeten die God naar Israël zond om naar de vruchten van de wijngaard te 
vragen. Zijn dreigende woorden zijn profetisch bedoeld: niet om de toekomst vast te leggen 
maar om de toekomst open te leggen. Wij mensen worden dringend opgeroepen om een keuze 
te maken: “Kies voor het goede, kies voor het leven, kies voor God!”  
 


