
Wie doet de wil van de Vader? 
Voorwaar, ik zeg u: 
De tollenaars en de ontuchtige vrouwen 
gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. 
Matteüs 21, 29-31b 
 
 
Inleidende woorden 
Gelukkig dat mensen ook onvoorspelbaar zijn! Wie heeft als mens niet meegemaakt van 
gedachten te veranderen en -na zich eerst te hebben verzet- toch in te gaan op de vraag van 
een ander? We kunnen hiervan zeggen: voortschrijdend inzicht, of ook wel: met de kennis 
van nu. Vaak wordt dit gebruikt om te camoufleren dat men toen een vergissing heeft 
begaan. Echter: het kan ook dat een mens zich omkeert, zich bekeert zelfs, op de schreden 
terugkeert. We noemen dat bekering, of liever: je opnieuw keren naar die ander die je nodigt. 
Zo nodigt God ook. 
 
 
Om Gods ontferming 
Stellen wij ons onder de barmhartige blik van God, bidden wij om vergeving en om de 
wijsheid een nieuwe weg te kunnen gaan. 
Heer, ontferm U over ons 
 
 
De lezingen van de zondag 
Ezechiël 18,25-28 
Hier brengt ge tegen in: 'De weg van de Heer is niet recht!' Luister toch, volk van Israël: Zou 
mijn weg niet recht zijn? Zijn het niet veeleer uw wegen die niet recht zijn? Als een 
rechtvaardige afwijkt van de weg der gerechtigheid en kwaad gaat doen, zal hij om die reden 
sterven; om het kwaad dat hij gedaan heeft zal hij sterven. En als de boosdoener zich 
bekeert van de zonden die hij gedaan heeft en naar recht en wet handelt, dan blijft hij in 
leven. Hij is tot beter inzicht gekomen en heeft gebroken met zijn wangedrag; hij zal in leven 
blijven en niet sterven.   
 
Filippenzen 2,1-11 
Als dan vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets vermogen, als gemeenschap 
van Geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maakt dan mijn vreugde volkomen 
door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en 
eensgezindheid. Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander 
hoger dan uzelf. Laat niemand zijn eigen belangen behartigen maar liever die van zijn 
naasten. Die gezindheid moet onder u heersen welke ook Christus Jezus bezielde: Hij die 
bestond in goddelijke majesteit 
heeft zich niet willen vastklampen 
aan de gelijkheid met God: Hij heeft zich van zichzelf ontdaan 
en het bestaan van een slaaf aangenomen. 
Hij is aan de mensen gelijk geworden. 
En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd, 
Hij werd gehoorzaam tot de dood, 
tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven 
en Hem de naam verleend die boven alle namen is, opdat bij het noemen van zijn naam 
zich ieder een knie zou buigen 
in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden 
tot eer van God, de Vader: 
Jezus Christus is de Heer.  
 
 



Matteüs 21,28-32 
Wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en 
zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed vader, antwoordde deze, maar 
hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: Neen, ik 
wil niet; maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader 
gedaan?” Ze zeiden: “De laatste.” Toen zei Jezus hun: “Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en 
de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en 
beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars 
en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs, nadat ge dit had gezien, zijt 
ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken.  
 
 
Overwegende woorden 
Waar het om gaat is de vraag: hebben wij vertrouwen in God? Vertrouwen wij in Gods 
rechtvaardigheid en goedheid en in zijn barmhartigheid? 
Jezus laat zien dat God geen dictator is voor wie je moet beven van angst. Hij is een vader 
die zijn kinderen vertrouwen schenkt, hen vrij laat om te kiezen. God leert ons vertrouwen 
doordat Hij ons zijn vertrouwen schenkt. Beantwoorden wij zijn vertrouwen met wantrouwen 
zoals de Farizeeën die het zekere voor het onzekere nemen en vluchten in 
zelfrechtvaardiging en superioriteitsgevoel en neer zien op anderen? Of vertrouwen we echt 
door te vertrouwen op Gods vergeving, voor onszelf, maar ook voor andere mensen met wie 
we moeite hebben vanwege hun gedrag of verleden? 
Wat is Jezus Christus die zijn leven voor ons gegeven heeft, anders dan Gods ultieme ‘ja’ 
tegen ons. 
Moge ons geloof en ons leven een ‘ja’ zijn tegen God onze hemelse vader, en tegen zijn 
barmhartigheid voor alle mensen. 
 
 
Tot slot 
Ons hele bestaan bestaat uit het maken van keuzes. 
Dat we de juiste keuzes maken gericht op het geluk van anderen. 
Dat we onze keuzes bij kunnen stellen als het welzijn van de ander er om vraagt. 
Moge God ons daartoe sterken. 
 
 
Gebed als bezinning; Wim van der Zee 
Heer, 
maak ons tot mensen 
naar het beeld van uw zoon: 
met ogen die niet alleen kijken, 
maar ook kunnen aanzien, 
met oren die niet alleen horen, 
maar ook kunnen luisteren, 
met een mond die niet alleen praat, 
maar ook kan aanspreken, 
met een verstand dat niet alleen begrijpt, maar ook kan verstaan, met een hart dat niet alleen 
klopt, maar ook bewogen kan zijn, met handen die niet alleen grijpen, maar zich ook kunnen 
openen, met voeten die niet alleen draven, maar ook tegemoet kunnen komen, want zo zijn 
wij gezegend, en elkaar tot zegen. 
 


