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.
Wie over die steen struikelt zal gebroken worden,
en iedereen op wie die steen valt zal worden
verpletterd.’
Matteüs 21, 33-44

Matteüs vertelt in deze allegorie wat met
Jezus gebeurd is. God heeft het koninkrijk
van de hemel (een wijngaard) aan mensen
toevertrouwd. Bij die mensen waren er die
niet naar de profeten (de knechten)
hebben geluisterd. En Gods Zoon (Jezus)
hebben ze uit de weg geruimd. Op die
manier kon het koninkrijk van de hemel niet
doorbreken in de Joodse wereld.
Maar de woorden van Psalm 118 (22-23)
zijn werkelijkheid geworden: de steen die
de bouwers afkeurden is de hoeksteen
geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd,
wonderbaarlijk is het om te zien. Jezus is
verrezen en blijft de hoeksteen voor het
koninkrijk van de hemel dat in elke tijd wil
gerealiseerd worden, ook vandaag.
In de teksten van Matteüs voel je steeds de
pijn en de boosheid om wat met Jezus
gebeurd is. Bovendien werden in Matteüs’
tijd en omgeving christenen vervolgd door
de Joden. Vandaar harde woorden als:
‘wie over die steen struikelt zal gebroken
worden, en iedereen op wie die steen valt
zal worden verpletterd’.
Vandaag laten we ons vooral raken door
de positieve boodschap van de tekst: wat
er ook gebeurt, God laat niemand vallen.
Het leven heeft het laatste woord. De steen
die de bouwers afkeurden is de hoeksteen
geworden. Het koninkrijk van God zal
gegeven worden aan een volk dat het wel
vrucht laat dragen.
Hoe draagt het koninkrijk van God vrucht?
In sommige Talmoed-teksten worden de
armen ‘stenen’ genoemd. Het koninkrijk
van God gebeurt waar die armen aan het
woord kunnen komen en kansen krijgen. Zij

worden hoekstenen voor een menswaardig
samen-leven.
Rijke landen zien vluchtelingen aankomen,
mensen die op zoek zijn naar een beter
leven voor henzelf en voor hun gezin.
Sommige reacties zijn er zo hard als de
houding van de misdadige wijnbouwers.
Gelukkig zijn er ook mensen die wel voor
mensen op de vlucht zorgen. Waar
vluchtelingen echte kansen krijgen, worden
zij met hun eigen mogelijkheden soms de
hoeksteen van mooie samenwerking.
Veel ouders stellen vast dat hun kinderen
niet geloven zoals zij het hun geleerd
hadden. Dat kan pijn doen. Maar die
kinderen leven vaak wél van de waarden
van hun ouders, zij het in andere dan
kerkelijke omstandigheden. Zij worden
hoekstenen van het koninkrijk van God, ook
al is dat niet in kerkverband.
Vergeven is tweemaal liefhebben. Mensen
die elkaar kunnen vergeven, vinden elkaar
soms op een heel nieuwe manier.
Ieder mens heeft tekorten en beperkingen.
Een mens kan ook gekwetst worden door
de houding van anderen. Tekorten,
beperkingen en kwetsuren kunnen goede
hoekstenen worden voor iets nieuws en
waardevols.
Het koninkrijk van God gebeurt dus ook
met mensen en in situaties waarbij al te
vlug geoordeeld werd: “daar komt niets
goeds van”.
Wonderbaarlijk is het om te zien!

In het Licht
van Gods Woord
God,
Gij trekt u het lot aan
van mensen in de verdrukking.
Stenen die door de bouwlieden
werden afgekeurd,
maakt Gij tot hoekstenen
van een nieuwe wereld,
uw koninkrijk
naar het voorbeeld van Jezus.
Moge dit geloof
ons kracht en moed geven
om ook met beperkte middelen
mee te bouwen
aan uw rijk van liefde,
barhartigheid en gerechtigheid.
Amen.

De hoeksteen

Luc Maes

Matteüs 21, 33-44

