
26ste zondag door het jaar – A 
Mt. 21,28-32 
 

Goede vrienden, Mattheüs bezorgt ons alweer een doordenker van formaat 
met dit evangelie. 
Een kind zegt ja tegen de opdracht van zijn vader, maar doet nee, en een ander 
kind zegt nee, maar doet ja. Wellicht is dat voor ons allen een zeer herkenbare 
parabel, want ja zeggen en nee doen kennen we allemaal. Misschien zijn we 
daar zelfs heel goed in, in ‘veel beloven en weinig geven.’ Herkenbaar toch? We 
beloofden iets maar toen was er iets anders leuks of dringends en het gaat uit 
onze gedachten of we bedenken ons. Wanneer we dat van anderen 
ondervinden, zijn we verontwaardigd en snel klaar met ons oordeel, want ja 
zeggen en nee doen vinden we niet sympathiek van anderen. 
Het evangelie van vandaag zegt in elk geval dat we moeten oppassen dat we 
niet te snel oordelen, want niet elke nee blijft een nee. Mensen kunnen spijt 
krijgen en zich schuldig voelen omdat ze niet gedaan hebben wat hun gevraagd 
werd of wat ze beloofden, zodat hun ja ‘zeggen’ ook een ja ‘doen’ wordt. 
(ik vond het trouwens opmerkelijk te lezen dat in de oorspronkelijk tekst staat: 
twee kinderen en niet twee zonen – zoals zo vaak hertaald later, maar we 
weten al lang dat veel teksten zeer genderonevenwichtig zijn vertaald) 
Terug naar de tekst. Zoals steeds heeft Mattheüs een bedoeling met dit verhaal 
en verwijst het naar de toenmalige situatie. Het eerste kind van de vader staat 
symbool voor de hogepriesters van zijn tijd. Jezus zet zich af tegen hen, tegen 
mensen met schone woorden, die anderen regels opleggen die ze even later 
zelf niet volgen. Hij vergelijkt hen met het eerste kind in het evangelie. 
Dat eerste (het oudste?) kind denkt van zichzelf dat hij het goede doet, allicht 
tot zolang het geen moeite kost. Er zijn mensen die het goed kunnen zeggen, 
maar er zelf geen vinger naar uitsteken. Dat is niet wat God vraagt van ons, 
God verlangt geen lippendienst maar concreet handelen. 
In Jezus’ tijd waren de belastinginners en de hoeren degenen die onderaan de 
sociale ladder stonden, ze werden scheef bekeken en vanwege hun dagelijkse 
bezigheden. In deze parabel geeft Jezus toch de voorkeur aan hen ten opzichte 
van degenen die zelfgenoegzaam zijn. Want de belastinginners en de hoeren 
zijn degenen die minstens openstaan voor het woord van God. Zij zijn bereid te 
veranderen, er is ruimte voor het goede. 
Jezus vraagt ook aan ons vandaag na te gaan of onze woorden in 
overeenstemming zijn met onze daden. Woorden en uitspraken: dat is 
gemakkelijk. Tijd en aandacht geven, daden is moeilijker. 
De parabel doet ons ook nadenken over vergeven en vergeten. Ze zitten in 
dezelfde lijn maar zijn toch wezenlijk anders. 



Vergeten heb je niet echt zelf in de hand. Het is geen keuze. Je bepaalt niet zelf 
wat er wel of niet in je hoofd blijft hangen, wat je te binnen schiet in slapeloze 
uren. Is vergeten daarom het moeilijkste? 
Vergeven is wel een keuze. Je zet een bewuste stap om iets op te klaren. Je 
helpt er de ander mee vooruit, maar ook jezelf. Want iets wat je vergeeft, kun 
je zelf ook daarna en daarom makkelijker loslaten. Je blijft er niet in vastzitten. 
Het is vaak moeilijk om zomaar te vergeven. Er is tijd voor nodig, het kan zelden 
meteen. Tijd helpt altijd. Wat ook helpt is als de ander spijt heeft en iets wil 
goedmaken. Dat helpt maar is niet de essentie. Vergeven blijft iets wat je zelf 
kan doen, zelf voor kiest. 
In vieringen met jongeren zingen we - in niet-corona-tijden - als antwoord op 
de inkeer vaak “tot zeven maal zeventig maal”, gebaseerd op het verhaal van 
Jezus die zegt dat we zeven keer zeventig moeten vergeven. Ooit zei een lid van 
de Chiro tegen mij: “zeven maal zeventig, dat is vierhonderdnegentig!”. We 
vonden samen dat 490 veel was en dus ook te veel om daar een boekhouding 
van bij te houden. 490 betekent eigenlijk dat je nooit moet ophouden te 
vergeven. Want ook God vergeeft ons steeds weer, ook als we stuntelig en 
blunderend door het leven gaan. 
Vandaag zegt God: “Je kan altijd opnieuw beginnen”. Ondanks een 
oorspronkelijke weigering toch op je stappen terugkeren en ingaan op Gods 
vraag: dat is wat God ons vandaag meegeeft als opdracht voor de komende 
tijd. Jezus waardeert enkele kleine daden meer dan een massa mooie woorden. 
Wij kunnen en mogen ons geloof niet enkel beleven en belijden in de woorden 
gesproken op zondag maar ook - en volgens dit evangelie bovenal - in de tijd 
tijdens de week waarin we ons inzetten voor Gods Rijk. En we mogen gerust 
zijn: het mag met vallen en opstaan, we komen zeker niet aan die 490 keer en 
zelfs dan nog mogen we herbeginnen. Herbeginnen kan altijd met God. 


