
Schriftlezing : Jesaja 5: 1-7 
 
Schriftlezing uit het evangelie: Lucas 20: 9-19 
 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  

 

 

Er is één ding dat iedereen wil: respect. Iedereen wil door anderen met respect behandeld 

worden. Maar wat is respect? Wat zijn de kenmerken van een respectvolle behandeling? Als 

we daar antwoord op hebben, kunnen we misschien ook begrijpen waarom de één zich niet 

respectvol bejegend voelt, terwijl de ander er toch van overtuigd is met respect gehandeld 

te hebben. 

Volgens Van Dale's woordenboek betekent respect het door zijn gedrag doen blijken van 

eerbied (...) als (uiting van) een gevoel van hoogachting of waardering. Het betekent ook: 

beleefde bejegening of ontzien, sparen. Respect betekent letterlijk re-spect…opnieuw zien. 

Door opnieuw te zien wie je voor je hebt kun je respect tonen. Dat is in status verhogen.  

Een voorbeeld. Burgemeester Job Cohen, die burgervader was voor Eberhardus van der 

Laan, stond bekend als de thee drinkende burgemeester. Hij ging regelmatig op bezoek bij 

allerlei groepen in de stad om thee te drinken en de boel bij elkaar te houden. Maar hij heeft 

eens uitgelegd dat door het thee drinken je op vele manier je respect moest tonen. Het 

kwam er op aan.  

 



 

Ik schenk u een kopje thee in.  

 

In Amsterdam, Caïro of Hongkong, samen thee drinken doen we overal. De gastheer 

trakteert de gast op thee en verhoogt met dat gebaar de gast in status. De gast laat merken 

dat hij van het drinken geniet en verhoogt hiermee de gastheer in status.  

 

 

In het ene land is het een goed teken dat de gast zijn kopje leegdrinkt. Hij wil niet de 

suggestie wekken dat het niet lekker was. Als hij zijn dorst heeft gelest of vermoedt dat de 

thee op is, bedankt hij vriendelijk. Hij zegt: 'Nee, dank u vriendelijk. Ik heb voldoende gehad, 

het was heerlijk.' 



In een ander land is het leegdrinken van het kopje het signaal dat bijgevuld móet worden. 

Het betekent dat de gast nog niet voldaan is. Stel dat de gast na een aantal bij vullingen 

voldaan is. Hoe maakt hij dat duidelijk? 

Als hij vriendelijk vertelt: 'Nee, dank u vriendelijk. Ik heb voldoende gehad,' beledigt hij de 

gastheer. Hij verlaagt de gastheer door expliciet te melden dat zijn diensten niet meer nodig 

zijn, de gastheer ervaart dit als een verlaging, hij wenst niet als ober behandeld te worden.  

 

Maar soms moet je een bodempje laten staan. De statuscode in dit land is om een beetje 

thee in het glas te laten staan. Voor de gastheer is dit een statusverhogende boodschap. De 

gast is voldaan en goed verzorgd, dus heeft de gastheer goed 'gepresteerd'. 
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De gedragscode kan nog verder gaan, waarbij het de taak van de gast is niet bij te laten 

schenken. In dit derde land sipt de gast behoedzaam aan de thee. Het eerste en enige kopje 

blijft minstens half vol. Daarmee wordt de gastheer in status verhoogd zonder hem 

vervolgens te verlagen. Hij wordt bijvoorbeeld niet in verlegenheid gebracht voor het geval 

er geen thee meer in huis is. 

Zo is respect tonen, re-spect, een heel fijn gevoelig bezig zijn.  

In de gelijkenis is gaat het om respect. Re-spect. Het gaat om dit ene zinnetje. Voor mijn 

zoon zullen ze wel ontzag hebben. (NBV) Letterlijk staat er, eigenlijk veel mooier: Mijn zoon 

zullen zij ontzien. Voor mijn zoon zullen zij respect tonen. Zij zullen mijn zoon opnieuw zien. 

Zij zullen zien wie Hij is. Het gaat hier dus om een fijngevoelige bezigheid, die ligt op het 

niveau van het thee drinken. Want: wie is de Zoon, die opnieuw gezien moet worden. In de 

gelijkenis staat het moderne woord respect. Een gelijkenis, die als geheel ook heel modern 

is, omdat de mens ten volle serieus genomen wordt.  

Een mens plantte een wijngaard en zette er een heg omheen en groef een wijnpersbak en 

bouwde een toren en hij verhuurde die aan pachters en ging buitenslands. 

Wat ik hoor in de inleidende woorden van Jezus is de verantwoordelijkheid. De vraag naar 

het handelen. Jezus zegt tegen zijn volk, dat heel goed wist wat die wijngaard was: ‘Hij 

verhuurde die aan pachters’ Daarmee wordt de wijngaard hun verantwoordelijkheid. God 

vertrouwt zijn droom aan mensen toe. Het geloof van Israël is een training in 

verantwoordelijkheid. Emmanuel Levinas noemt het jood-zijn niet voor niets een godsdienst 

van volwassenen. ‘Waarom voedt uw God, die de God van de armen is, de armen niet? 

’vroeg een Romein aan Rabbi Akiba. ‘Om ons aan de verdoemenis te laten ontkomen’ 

antwoordde rabbi Akiba. Men kan niet sterker uitdrukken hoe onmogelijk het voor God is 

om de plichten en verantwoordelijkheden van de mens op zich te nemen. God is geen afgod, 

die jaloers is als mensen, zijn kinderen, volwassen worden. Ouders zijn toch ook niet boos 

wanneer kinderen op hun eigen benen gaan staan. 

Er wordt alleen gevraagd om een deel van de vruchten. Jesaja, die het lied van de wijngaard 

zingt, noemt deze vrucht: het doen van het gebod, liefde vrede en  gerechtigheid. Of om het 

met de apostel Paulus te zeggen: om de vrucht van de Geest: de liefde, de blijdschap en de 

vrede. Laat maar zien die genade van God.  

Maar dan het conflict, want de pachters dragen geen vrucht. Of preciezer: ze dragen wel 

vrucht, maar niet in een openheid naar God en Zijn Koninkrijk. Het feit dat zij niet afstaan wil 

zeggen, dat ze de vruchten der aarde, het zijn op de aarde beschouwen als een zijn voor 

zichzelf en niet naar de ander toe. Zij mishandelen en doden de knechten om de erfenis.  

De openheid van de Eeuwige blijkt groot, want bij de Zoon heeft de bezitter van de 

wijngaard nog zoiets van: ‘deze zullen ze ontzien’. Deze zullen zij opnieuw zien. Re-spect. 

Waarom bij de Zoon nu opeens opnieuw zien, dat tot ontzien, respect moet leiden. Waarom 

valt bij de Zoon nu opeens het woord respect? 

De Zoon is namelijk zelf de vrucht bij uitstek. Het is niet een vragen naar de vrucht, het is het 

eerst de vrucht zelf die gegeven wordt. De Heer van de wijngaard hoopt dat ze dat gaan zien, 



respect, inzien om de vrucht in liefde te aanvaarden. Het is niet alleen geven, maar eigenlijk 

door het zien van de Zoon eerst ontvangen. Daarom is dat zinnetje o zo spannend: Mijn zoon 

zullen zij ontzien.  

Heel fijngevoelig en teder geeft de Heer zijn Zoon, net zo fijngevoelig als er thee gedronken 

wordt, en dan hoopt de Heer op ontzien, re-spect statusverhoging, eerbied. Een open hand 

om de Zoon te aanvaarden. Hij hoopt, dat mensen precies aanvoelen wanneer ze het kopje 

thee leegdrinken, een bodemopje laten staan of half leeg of vol laten staan. Mijn zoon zullen 

ze ontzien. Ze zullen zien, dat Hij de vrucht is die aangeboden wordt.  

Net als Jesaja het uitgezongen heeft: Hij verwachtte goed bestuur, maar het werd bloed 

bestuur. Hij verwachtte rechtsbetrachting, maar het werd rechtsverkrachting. De 

verwachting is niet het onrecht. God zendt zijn Zoon in de verwachting dat het goede leven 

tot zijn recht zou komen.  Hij zendt de Zoon niet met een voorbedachte moord. God 

verwacht het kruis niet. De verwerping niet. De Eeuwige  kan niets positiefs in onrecht zien. 

De Eeuwige wil geen bloed zien, maar het goede. De zwarte vrijdag ligt verborgen in de 

gelijkenis. De vrijdag van Golgotha. Die vrijdag openbaart onze schuld.  Het gekke is dat er 

ook geen genade en verzoening in de gelijkenis lijkt te zitten. Geen genadige God. Hij zal 

komen en de pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. De dood van de 

Zoon heeft de dood van de pachters tot gevolg. Oog om oog tand om tand. De zwarte vrijdag 

voor de Zoon wordt ook een zwarte dag voor de pachters. Het kruis voor de Zoon heeft ook 

een kruis voor de pachters tot gevolg. In het kruis ligt op dit moment van lezen nog geen heil 

besloten. 

Pas later is aan de gelijkenis het psalmwoord uit psalm 118 toegevoegd. En daar ligt dan nog 

enige hoop. Maar die hoop ligt niet in de verwerping van de Zoon, maar eerder in de 

rehabilitatie van de Zoon door de Vader. 

‘De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, deze is tot hoeksteen geworden. Van de 

Here is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen.’ 

Het wonder is de opwekking. Het feit dat God het onrecht niet laat zegevieren. Het feit dat 

God het bloed niet wil, maar wel ten goede keert. Vanuit deze streep licht is er hoop. Het 

wonder van de afgekeurde steen die hoeksteen wordt geeft hoop. Pas achteraf wordt dan 

ook de zwarte een goede vrijdag. Vanuit de streep licht dat valt op het kruis ligt er in het 

kruis een heilsbetekenis. De mensen die vooraf om de gekruisigde een rozenkrans hangen 

bedekken de doornenkroon van het onrecht. Bedekken de bittere schuld met een zoete saus 

van religie. De hoop ligt in de rehabilitatie van de Zoon door de Vader, de streep licht die 

met terugwerkende kracht op het kruis valt. Vanuit de streep licht van het Paasfeest, vanuit 

de rehabilitatie van de martelaar Jezus is er hoop. En heeft  het kruis op Golgotha  betekenis 

voor ons heil. 

Gaan we de Zoon re-specteren. Gaan we Hem opnieuw zien. Als de opgestane. Als de gave 

van de Vader aan ons. Hoe gaan we Paasfeest vieren.  

Amen. 

 



 


