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eredienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema:  De schuldvraag! 

Preek 
Prediking n.a.v. : Lucas 13: 2a en 6a 
Hij zei tegen hen: Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaren waren dan alle andere 
Galilieeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Hij vertelde hun deze gelijkenis… 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
 
Een maand geleden was hij ’hot’: de oude Zeeuwse ds. Quist. Reden: hij zag 
watersnoodramp van ‘53 als straf van God voor zondig gedrag. Interpreteren namens God: 
zó moeilijk! Vraag naar doel en middelen. Mensen zijn altijd bezig met ‘het nieuws achter 
het nieuws’. Vanwáár die behoefte te duiden? 
‘Zeg, heb je láátste nieuws gehoord?’ Mogelijk waren ’t Farizeeërs die bij ‘Galileeër Jezus van 
Nazareth’ wilden nagaan of Hij sympathiseert met zelotische streekgenoten?! Op weg naar 
Jeruzalem om daar in de tempel offers te brengen. Helaas nu zélf ten offer vallend aan 
Romeinse aanval op pelgrims. 
Wat is Jezus’ eerste reactie? Hij zei tegen hen: Denken jullie dat die Galileeërs grotere 
zondaren waren dan alle andere Galilieeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Blijkens Zijn 
vraag herkent Hij menselijke neiging. Om het gesprek liever eerst ‘veilig over anderen’ te 
beginnen dan over zichzelf. 
Maar Hij wacht antwoord niet af. Daarvoor weet Jezus Zelf maar al te goed wat ‘t betekent 
om (anderen) tegenslagen te (zien) ondervinden. Immers ook Hij wist hoe Zijn neef Johannes 
de Doper onthóófd was (Lc.9:9). Ja, hoe verschrikkelijk: zúlke dingen! Ook al geloof je 1000x 
in een liefdevolle God. 
Maar nóg verschrikkelijker is om naast narigheid ook schúldvraag op je dak geschoven te 
krijgen. Dan weet Hij óók nog wel ‘nieuws van de dag’. Rondom (water)toren bij Siloam. 
Géén Galileese noorderlingen, maar volk van ‘fijner soort’: Jeruzalemmertjes! Mensen als 
wíj. Ja, zo kun je nog even dóórgaan. 
Hij vertelde hun deze gelijkenis. Over een vijgenboom in de wijngaard. Uitblijvende 
opbrengst na 3 jaar, terwijl wortels rijke voedingsbodem.  De eigenaar doet denken aan 
Johannes de Doper, die Israël voorhield dat de bijl reeds aan de wortel ligt…(Lc.3:9). Maar de 
Wijngaardenier heeft andere insteek. 
De Franse filosofe Simone Weil (1909-1943) schrok geweldig van dit beeld: ‘Ben ík ‘t? Neem 
ik enkel ruimte in, draag niks bij? Buitenkant ziet er voor ‘t oog goed uit. Voor de rest? Bezig 
met appeltjes voor de dorst. Of met het schillen van appeltjes met anderen, die ik schuld in 
de schoenen schuif.’ 
Waarom zou Wijngaardenier Jezus voor zulke mensen jaar-in, jaar-uit zijn nek uitsteken? 
Bijna zoals marktkoopman Abraham destijds voor Sodom. Jezus lijkt op Kind dat Thuis 
belooft dat spoedig alles met elk op de school (des levens) goed komt. Neem anders Míj als 
zondebok, dat álle schuld wegdraagt. 
Amen. 


