
Preek over Markus 12:1-9a gehouden op 14 maart 2018 (dankstond) 

 

Gemeente van Christus,  

 

1. Wat zou het mooiste werk zijn om te doen? Ik denk, dat daar de meningen over zullen 

verschillen. Als u het mij vraagt, zeg ik natuurlijk: dominee. Maar ik heb wel eens geprobeerd 

dat aan catechisanten duidelijk te maken, maar dan schijn ik toch niet helemaal geloofwaardig 

over te komen. Ik denk dat het mooiste beroep voor ieder mens verschillend is. Maar ik vermoed 

dat er wel heel wat mensen zijn die zouden kiezen voor een vrij beroep (dia 1). Eigen baas zijn, 

zelf je tijd kunnen indelen, zelf ontvangen wat je werk je oplevert, is dat niet heel aanlokkelijk? 

Want ik hoor soms best wel mensen klagen: over hun chef, die onredelijk is. Over een bedrijf, 

dat slecht omgaat met zijn personeel. Of - en dat geldt in onze tijd zelfs voor sommige naar het 

heet vrije beroepen - over alles wat er moet worden bijgehouden, alle regels die gelden, bergen 

administratie waar je niet onderuit kunt. Pas hoorde ik nog dat sommigen in de zorg per 5 

minuten hun werkzaamheden moeten noteren - het moet niet gekker worden, dacht ik, en ik 

geloof dat ze dat nu ook willen afschaffen. Maar dan kan ik me voorstellen dat je dan weleens 

denkt: had ik maar een vrij beroep! Of je bent een bankemployé, en je hebt al een paar 

reorganisaties over je heen gekregen, want de directie zegt dat ze anders de concurrentie niet 

aankunnen, en elke keer is het spannend: kan ik blijven? En dan komt opeens in het nieuws, dat 

ze de hoogste baas een loonsverhoging van een miljoen willen geven - het gaat nu gelukkig niet 

door, maar dan denk je weleens: kon ik maar voor mezelf beginnen! 

 Wel, dan kun je de wijnbouwers uit onze gelijkenis misschien een beetje aanvoelen. Het 

zijn pachters (dia 2). Dat betekent: ze hebben niet zoals de andere wijnbouwers een vrij beroep. 

Hun wijngaard is van iemand anders, een rijk man die in het buitenland zit. Zij doen het werk. 

Zij zorgen voor de planten, ze snoeien, ze begieten, ze beschermen de wijnstokken tegen de 

kou als het moet, en het plukken van de druiven, en het verwerken tot wijn - het is een heel 

karwei. Zij doen alles, en hun heer doet niets. Die zit ergens in een mooi oord te genieten. En 

nu moeten ze toch een deel van wat ze verdienen afdragen aan die vreemde man in het 

buitenland. Het is als in sommige grote bedrijven: op de werkvloer wordt het verdiend, maar 

een flink deel van de winst gaat naar de aandeelhouders.  

 Dat kan gaan irriteren. Ik denk dat die wijnbouwers wel eens hebben gedacht: hadden 

we maar een wijngaard die van ons is. Wij werken, en hij geniet van het resultaat - dat 

sentiment, dat maakt hen opstandig. Ze besluiten op een dag: we dragen niets meer af, we 

houden alles zelf. Kunt u het begrijpen? Ik wel een beetje. En toch is het niet terecht. Want ze 

vergeten één ding: Als die eigenaar er niet was, dan was er ook geen wijngaard geweest. Hij 

heeft zijn werk al gehad. Hij heeft het terrein gekocht en ontgonnen. Hij heeft het bedrijfsklaar 

gemaakt. En als je bij Jesaja leest - daar staat een oude vorm van de gelijkenis van Jezus - en 

dan hoor je een eigenaar die er heel veel werk van heeft gehad, er alles voor gedaan heeft om 

de wijngaard op poten te zetten - is het dan raar, dat hij ook iets terugverwacht? Maar de 

pachters, die zijn dat vergeten. Die zien alleen hun eigen werk - dat er ver weg nog ergens een 

eigenaar is, dat is buiten hun gezichtsveld - tot ze afdragen moeten.  

 

2. En dat brengt ons vanavond bij onszelf. Want gemeente, wat uw werk ook is of is geweest, 

wij zitten hier vanavond als pachters (dia 3). We voelen ons misschien kleine zelfstandigen, 

maar dat zijn we niet. Heel veel mensen zijn het vergeten, maar ver weg is de Eigenaar, die het 

mogelijk heeft gemaakt dat wij kunnen en konden werken. Hij heeft ons gemaakt tot wat we 

zijn. In onze gelijkenis heeft dat een geestelijke betekenis, want daar gaat het over het volk van 

God, voor wie God alles heeft gegeven. Maar voor het dagelijkse leven is het niet minder waar. 

Wij zijn geschapen. Wij hebben in ons leven van alles meegekregen waarmee we kunnen 

werken. En de eigenaar van alles, die lijkt misschien wel ver weg, zo ver dat tal van mensen 



zijn bestaan ontkennen. Maar Hij is veel dichterbij dan we in de gaten hebben: Hij beschermt 

ons, Hij zegent ons, Hij houdt de aarde nog altijd in stand.  

 Wij zijn pachters. De wereld is van God, en wij mogen er wonen, en leven, en werken. 

En gemeente, als wij met die blik naar onszelf kijken en naar alles wat we doen, dan verandert 

dat onze manier van aards leven. Ons dagelijks werk - wat het ook is - we doen het voor de 

ogen van God. Het is een roeping, omdat wij schepselen zijn, bestemd om op aarde te werken, 

mooie dingen te laten ontstaan, met elkaar het leven op te bouwen, in welke rol ook.  

 Wij zijn pachters. En deze avond is bij uitstek ervoor bestemd, om dat weer in onze 

gedachten te brengen. We worden eraan herinnerd: we hebben een eigenaar! 

 Net zoals dat gebeurt in de gelijkenis van Jezus. De heer in het buitenland laat van zich 

horen (dia 4). Hij stuurt knechten, die komen om te herinneren aan zijn rechten. Ze herinneren 

aan het contract, aan de afspraak die is gemaakt: Jullie mogen werken op deze prachtige 

wijngaard, en de eigenaar krijgt er een deel van de opbrengst voor terug. Maar ze komen met 

lege handen terug. Ze zijn uitgelachen. Ze zijn van het erf verwijderd met harde hand. En er 

zijn er zelfs, waar de heer nooit meer iets van hoort.  

 Wat mij opvalt, gemeente, dat is hoe vaak de eigenaar het probeert. Als ik vergeet iets 

te betalen, dan duurt het niet lang of er ligt een aanmaning op de stoep, meestal in dreigende 

taal: als u niet snel aan uw verplichting voldoet komt er een boete overheen. De heer in het 

buitenland stuurt er vele. Hij vraagt zijn recht, en blijft daarom vragen. En dat is ook wat God 

doet, zeker tegenover zijn volk. Er zijn in Israëls geschiedenis heel veel profeten geweest, en 

hun boodschap was voortdurend: Erken God! En op talloze manieren klinkt die profetenstem 

nog steeds in de wereld. Zeker klinkt die in de kerken. Maar overal waar christenen van hun 

Heer getuigen, worden ze als die profeten, die mensen terugroepen naar hun Heer, die hun alles 

gaf en geeft.  

 En de vraag is, wat dat met ons doet. Geeft u aan God wat Hem toekomt? Erkent u dat 

Hij recht heeft op uw leven, niet alleen geestelijk, maar ook in uw dagelijks werk? Of laat u de 

profeten praten, laat u het getuigenis: je bent niet van jezelf, je bent van God aan je voorbijgaan? 

Er zijn heel wat pachters op aarde, die hun plicht ontduiken. Die werken voor zichzelf, die 

gedragen zich als kleine zelfstandigen met wat ze gekregen hebben. In heel het bedrijfsleven 

en in heel de economie is de stem van God vaak ver te zoeken. Maar vanavond zit u hier en u 

hoort in onze gelijkenis de knechten herinneren aan Gods recht. Weet u nog, dat u een pachter 

bent?  

 

3. Ja, in Jezus' verhaal krijgt het nog een verrassende wending: uiteindelijk stuurt de eigenaar 

zijn zoon (dia 5). Het is zijn laatste, zijn meest indringende vraag. Het is bijzonder dat Jezus 

het zo vertelt. Want zo komt Hij voor in zijn eigen verhaal. Hij laat zien waarom Hij is gekomen: 

om ze weer bij elkaar te brengen, die opstandige pachters en zijn Vader. En Hij vertelt er gelijk 

bij hoe het gaat aflopen: met zijn dood. Zelfs het laatste geduld, zelfs de uiterste liefde wordt 

niet begrepen. De eigenaar is voor de pachters hun concurrent geworden. Dat is het hart van 

wat zonde is: Gods liefde weigeren, Gods stem tot zwijgen brengen in je leven, denken dat je 

God kunt doden.  

 Wat is er dan nog aan te doen? Het is niet verwonderlijk, dat dan Jezus' gelijkenis heel 

dreigend wordt. Hij stelt het nog als vraag. Maar Hij vult in wat je verwachten mag: wie weigert 

de eigenaar te erkennen, die krijgt ontslag, en wie niet betaalt, zal het moeten boeten. En dat, 

gemeente, is ook een vraag om in ons dagelijks leven bij ons te hebben. Doet u dagelijks God 

recht? Want de vraag klinkt nog steeds - o wonderlijk geduld van God, o wonderlijke genade. 

Ja, die overschrijdt zelfs het einde van dit verhaal, want die stervende Zoon, Gods laatste beroep 

op de mensheid, - het is nog steeds een vraag aan ons, die de klem alleen maar vergroot: Dit 

doet de Eigenaar voor ons, waar ben jij? Die stervende Zoon, die wil voor ons de basis worden 

van een laatste verzoening tussen God en de mensen. In Hem wint God de wereld terug. 



 Hoe geef jij God zijn recht, pachter? Dat is de vraag van vanavond. En ik hoop dat die 

vraag een antwoord krijgt. Want vanavond kan het begin zijn van God geven wat Hem toekomt. 

En het eerste is heel makkelijk, maar het werkt alleen als het uit je hart komt (dia 6). Je geeft 

God zijn recht door te bidden. Want als wij hier vanavond bidden voor de dingen van ons 

dagelijks bestaan, voor alles waar wij in het leven zelf en als samenleving en als mensheid voor 

werken, dan erkennen we God. Dan belijden we: we kunnen het niet zelf. We zijn geen kleine 

zelfstandigen. Wij zijn pachters. Ook in ons gewone leven is dat waar. Het is op de werkvloer, 

waar het bidden en het danken thuishoort. Het is daar waar Gods naam in ere gehouden moet 

worden. En als wij hier nu straks samen bidden, dan is dat het erkennen van God.  

 En dat verandert ons staan in het leven. Dat vloeit er direct uit voort. Dan leven en 

werken we niet alleen voor onszelf, maar ook voor de Heer (dia 7). Sterker nog: dat we kunnen 

werken danken we aan Hem alleen, en het is een genade, als wij er zelf van mee mogen 

profiteren. Want God gunt ons ook het aardse geluk. Als Hij ons vraagt Hem te dienen met 

onze krachten, is Hij geen uitbuiter, maar Hij brengt ons tot onze bestemming. Want een betere 

Eigenaar van alles dan Hij, die kun je je niet denken. Zijn geduld, zijn liefde in het sturen van 

zijn Zoon spreekt boekdelen. God is als een baas, die zijn mensen zo goed kent, dat hij weet 

hoe hij ze laat bloeien. Hij geeft ons veel in handen, en we mogen ons vrij ontwikkelen. En zo 

winnen we allebei: wij krijgen een goed leven, waarin de Heer centraal staat, zelfs als we 

werken. En Hij ziet de vruchten, als mensen met hun gaven het goede doen.  

 Want gemeente, het klinkt wel aantrekkelijk, vrij zijn, je van niemand iets aantrekken, 

werken voor jezelf alleen. Maar bij God leer je het geluk van de pachter. Die bidt en dankt, 

want hij heeft een intens goede Heer. En met vreugde doet hij zijn werk in de wijngaard van 

het leven.  

 

       Amen. 

 

dia 1 Het aantrekkelijke van een vrij beroep  

dia 2 De ergernis van de pachters 

dia 3 Ook wij zijn pachters 

dia 4 God komt om zijn recht 

 - Hij stuurt zijn knechten 

dia 5 God komt om zijn recht 

 - Hij stuurt zijn Zoon 

dia 6 God als Heer over ons leven erkennen: 

 door te bidden 

dia 7 God als Heer over ons leven erkennen: 

 door Hem te dienen 

 


