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De oneerlijke huurders 
 

Hoofdstuk 71      
 

Lieve kleinkinderen,     

 

Wanneer iemand iets verkeerds heeft gedaan en niemand weet dat, dan heeft die 

persoon een geheim. Kan hij met dat geheim zijn leven lang leven, dan neemt hij 

dat geheim mee zijn graf in. Door de eeuwen heen zijn er veel geheimen 

meegenomen het graf in. 

Maar als iemand anders ook van dat geheim weet, dan moet die tweede persoon 

ook om kunnen gaan, met datzelfde geheim. 

 

 

De knecht van koning Midas kon dat niet. 

Kennen jullie het geheim van koning Midas? 

Nee? Nu, hij had ezelsoren. Niemand wist dat 

en zijn geheim hield hij angstvallig verborgen 

door dag en nacht een muts op te zetten. Alleen 

in bad kwam die muts af. Per ongeluk deed de 

knecht van koning Midas een keer de 

badkamerdeur open en zag dat koning Midas 

ezelsoren had. Nu hadden twee personen 

hetzelfde geheim. Maar die knecht van de 

koning ‘stikte’ in dat geheim. Wat deed hij? Hij 

pakte een schep en ging daarmee de velden in. 

Toen niemand hem meer kon zien, groef hij een 

diepe kuil en fluisterde daarin: ‘Koning Midas 

heeft ezelsoren.’ Vlug maakte hij de diepe kuil 

weer dicht en hij kon weer ademhalen. 

 

Later ploegde een boer dat stuk land om en zaaide daar koren in. Een aantal 

maanden later fluisterde de wind door het zacht bewegende graan: ‘Koning 

Midas heeft ezelsoren….’ 

 

Ja, lieve kleinkinderen, als een tweede persoon het geheim van een ander kent, 

dan kan die tweede persoon daar gebruik of zelfs misbruik van maken. 

Confronteert hij de dader met wat hij verkeerd heeft gedaan, hoe reageert de 

dader dan? Vaak ontkent hij, wat hij gedaan heeft. Zegt zelfs dat die tweede 

persoon  ‘dat verkeerde’  zelf gedaan heeft. Dat gebeurt heel vaak. De ander de 

schuld geven van wat jezelf verkeerd hebt gedaan. 
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Maar, wat soms of zelfs heel vaak ook gebeurt? Uit angst voor ontdekking, dat 

die tweede persoon hem gaat verraden, wordt de dader zo boos, dat hij die 

tweede persoon het zwijgen oplegt, dat hij hem vermoordt…. 

 

 

Hoofdstuk 71     -    De oneerlijke huurders    -   Mattheüs 21  :  33  - 46 

 

Het was maandagmiddag geworden. De mannen van het Sanhedrin durfden 

Jezus niets meer te vragen, nadat ze ’s morgens zo erg afgegaan waren, waar 

heel het volk getuige van was geweest. In plaats dat die Jezus rekenschap 

aflegde van zijn daden, waren zij zelf voor het oog van het hele volk te schande 

gemaakt. Het liefst waren ze weggegaan, maar was dat wel verstandig? Nee, na 

wat er gisteren tijdens die intocht in Jeruzalem was gebeurd, konden ze hem niet 

meer alleen laten. Dat was te gevaarlijk. Ze moesten erbij zijn en voorkomen dat 

Jezus nog ergere dingen deed. Op kleine afstand luisterden ze scherp naar het 

verhaal dat Jezus nu weer aan de mensen vertelde. De zoveelste gelijkenis. Op 

wat voor manier zou hij hen nu weer zwart maken?  

 

‘Beste mensen, luister,’ sprak Jezus. ‘Ergens in het land woonde een heel rijk 

heer, die veel landerijen en bezittingen bezat. Hij liet zijn slaven een nieuwe 

wijngaard aanleggen. Kosten nog moeite werden gespaard. Het moest iets 

speciaals worden! De beste druivenplanten werden geplant. Er werd een grote 

wijnpers gemaakt. Om die nieuwe wijngaard werd een grote stevige muur 

gemetseld, met op een hoek een uitkijktoren. Vanuit die hoge toren kon de 

wachter over het wijde veld uitkijken of er ook gevaar dreigde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen de wijngaard klaar was en de heer alles bekeken en gecontroleerd had, 

verhuurde hij deze wijngaard aan wijnbouwers, die verstand van zaken hadden. 

Daarna ging hij op reis naar het buitenland, waar hij tijdelijk ging wonen. Deze 

rijke heer ging er gewoon vanuit, dat zijn huurders hun best zouden doen en op 
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tijd de huur zouden betalen: een deel van de opbrengst, die ze afgesproken 

hadden. 

Maar toen de oogsttijd allang voorbij was, had hij nog niets van zijn huurders 

ontvangen of gehoord.  Hij begreep het niet. De afgesproken huur was niet hoog 

en stel dat er een misoogst was geweest, dan viel altijd nog over de huur te 

praten. Er klopte iets niet. Geen huur betalen en niets van je laten horen? Hij zou 

maar een bode naar de wijnboeren sturen, met de vraag wat er aan de hand was. 

En dan kon die bode ook mooi de huur ophalen. 

 

Lang was de slaaf onderweg, maar toen hij eindelijk weer terug was bij zijn 

heer, stond hij daar met lege handen. In plaats van dat die wijnboeren aan de 

slaaf de huur betaalden, hadden ze hem een pak slaag gegeven en weggejaagd.  

 

 

De heer begreep dat zijn huurders niet eerlijk waren. Maar hij was een goed en 

barmhartig man, die niet direct het verkeerde in zijn medemens zag. 

Misschien had zijn slaaf het bij die wijnboeren verkeerd aangepakt en aanleiding 

gegeven dat hij zo smadelijk behandeld was. Weet je wat de heer deed? Hij 

stuurde een tweede bode, een slaaf die heel welbespraakt was.  

Maar ook deze bode, die heel fatsoenlijk om de huur van zijn heer vroeg, werd 

zwaar mishandeld. Ze sloegen hem, smeten hem buiten de wijngaard  en lieten 

hem daar voor dood liggen. Het was een wonder dat hij weer levend thuis was 

gekomen. 

Toch stuurde de rijke heer nog een derde bode. Eén die nog veel beter kon 

praten dan zijn beide voorgangers. De rijke heer wachtte lang op zijn 

terugkomst. Tevergeefs, want de wijnboeren hadden deze derde bode gevangen 

genomen en buiten de ommuurde wijngaard gestenigd. Dood was deze derde 

bode! 
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Nog steeds was het geduld van deze rijke heer niet op. Hij kon gewoon niet 

geloven dat zijn huurders zo goddeloos waren. Ze zouden zich toch wel een keer 

gaan schamen om alle verkeerde dingen die ze deden! 

Hij stuurde nog meer boden, die zijn huurders moesten waarschuwen, dat 

wanneer zij de huur niet gingen betalen, hij zijn soldaten zou sturen om hen te 

straffen. Maar deze wijnboeren? Ze lachten de boden uit. Veel van deze 

boodschappers van de rijke heer vermoorden ze gewoon. 

Het deed de rijke heer pijn, dat de wijnboeren die zijn wijngaard huurden, er 

zulke slechte praktijken op nahielden. Straks zou hij met zijn soldaten naar deze 

huurders toe moeten gaan om hen te straffen. Maar hij wilde ze toch nog één 

kans geven. Geen slaaf zou hij naar hen toesturen, maar zijn eigen zoon. Ja, zijn 

enige zoon zou de huur gaan ophalen. En wanneer ze alles betaald hadden, dan 

zou alles weer goed zijn. Dan zou hij hen alles vergeven. 

 

En zo gebeurde. De zoon reisde naar het oude land en kwam bij de wijngaard 

van zijn vader. De wachter op de uitkijktoren zag hem van verre al aankomen. 

Hij waarschuwde de anderen en met elkaar overlegden ze. 

‘Kijk, daar komt de zoon van onze heer. Hij is zijn erfgenaam. Kom op, we 

slaan hem dood! Dan is de wijngaard van ons.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze schaamden zich niet, deze oneerlijke huurders. Ze dachten niet eens aan de 

gevolgen van deze moord. Ze dachten er niet eens aan, dat die rijke heer met 

zijn soldaten zou kunnen komen om hen te straffen. Nee, verblind door hun 

hebzucht pakten zij de zoon, sleepten hem de wijngaard uit en doden hem. 

Daarna spraken ze van ‘onze wijngaard’, want in hun ogen telde die rijke heer 

helemaal niet meer mee. Nee, die was zo goed en zo slap van karakter, die 

strafte hen toch niet…. 

 

De mensen op het tempelplein luisterden naar dit spannende verhaal van Jezus. 

De betekenis begrepen de meesten niet. Maar dit verhaal was toch nog niet 
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afgelopen? Ook al was die rijke heer zo onbegrijpelijk goed, hij zou toch wel 

eens met zijn soldaten komen en wraak nemen om het bloed van zijn eigen 

zoon?  

Bijna smekend keken ze Jezus aan. ‘Rabbi, hoe loopt dit verhaal af?’ 

Jezus ging verder met een vraag: ‘Wat denken jullie, wanneer die rijke meneer 

van die wijngaard terugkomt, wat zal hij dan met die huurders doen?’ 

Ze riepen hem het antwoord luid tegemoet: ‘Hij zal die misdadigers op een 

vreselijke manier doden. En hij zal zijn wijngaard verhuren aan andere 

wijnboeren. Aan boeren die hem wel zijn deel van de opbrengst geven.’ 

 

Het werd stil op het tempelplein. Iedereen dacht na over dit verhaal, over deze 

gelijkenis van Jezus. Tot plotseling een luide stem riep: ‘Dat nooit!’ en meer 

harde stemmen schreeuwden mee: ‘Zo is het niet! Dat nooit!’ 

Het waren de mensen van het Sanhedrin, die dit riepen. Zij hadden wèl direct 

begrepen, wat Jezus met dit verhaal bedoelde. De wijngaard, dat was Israël en 

zij, de leden van het Sanhedrin, dat waren de huurders. Ja zij, de geestelijke 

leiders van Gods volk! Hoe durfde die Nazarener dit te zeggen….. Het was 

waar, het volk Israël had boodschappers van God, Zijn profeten gedood. Maar 

dat was voor hun tijd. En wilde hij nu zeggen, dat zij hem gingen doden? Maar 

dan noemde hij zichzelf de Zoon van God. Hiermee lasterde hij de Heilige 

Naam van God. Dat was verschrikkelijk. 

En dan dat gewone volk met hun geschreeuw: ‘Hij zal zijn wijngaard verhuren 

aan andere wijnboeren.’ Aan de heidenen zeker! Dat nooit! 

 

De Here Jezus richtte zich tot hen en 

terwijl hij hen streng aankeek zei hij: 

‘Hebben jullie dan nooit in de oude 

boeken gelezen, in het boek van de 

Psalmen: de metselaars, die een steen 

weggooiden, omdat die niet aan de 

eisen voldeed, die steen heeft God juist 

uitgekozen om een hoeksteen te 

worden. Daarom zeg ik jullie: ‘Gods 

nieuwe wereld is niet langer voor 

jullie. Hij is voor andere mensen. Voor 

mensen die doen wat God wil.’ 

 

 

Verbijsterd hoorden de Schriftgeleerden en Sadduceeërs wat Jezus tegen hen 

zei. Natuurlijk kenden zij deze woorden uit Psalm honderdachttien.  Maar dat 

moest je anders uitleggen! Het domme volk, dat achter de Galileeërs aanliep, dat 

was juist de steen, die de timmerlieden afgekeurd hadden. Zij, het Sanhedrin, 

waren de hoeksteen. God zelf had hen uitgekozen. Dacht die man uit Galilea nu 
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echt dat de dichter van deze psalm over hem gezongen had? Aan deze lasterlijke 

woorden moest een eind gemaakt worden en heel snel. Met z’n allen kwamen ze 

op Jezus af. Hun felle ogen staken, hun verwrongen gezichten stonden vol haat, 

toen ze Jezus wilden grijpen. 

Maar het was zijn tijd nog niet. Het uur van satan was nog niet 

aangebroken. 

 

De Galileeërs om Jezus heen, die nog altijd geloofden dat Jezus hun koning zou 

worden, gingen vlug om Jezus heen staan, om hem te beschermen. Als die hoge 

heren van het Sanhedrin Jezus kwaad wilden doen, dan waren zij er ook nog. 

Sommigen grepen al naar hun dolk onder hun wijde mantels. 

De hoge heren begrepen dat zij Jezus nu niet gevangen konden nemen. Nee, dat 

zou met die Galileeërs erbij, op een bloedbad uitlopen. Maar hun tijd kwam nog 

wel. 

 

Jezus zag ze gaan. Het deed hem pijn, dat de leiders van het volk Israël niet in 

hem wilden geloven. Nooit eerder had Jezus hen zo duidelijk laten voelen als 

met deze gelijkenis dat hij Gods zoon was en dat Gods geduld met hen bijna op 

was.  

Het volk had hem nu beschermd. Maar ook daar kon Jezus niet blij om zijn. 

Want net zoals de Farizeeërs, de Sadduceeërs en de wetgeleerden geloofden 

deze mensen niet in hem.  

Alleen wanneer hij hun zin zou doen en een Messias voor hen wilde zijn, zoals 

zij begeerden. Maar als hij zich binnenkort gevangen zou laten nemen en 

zichzelf overgaf aan de dood, dan zouden ze hem allemaal als een baksteen laten 

vallen en zich zelfs tegen hem keren. 

Allemaal zouden ze hem de rug toekeren….  

Niet alleen het Sanhedrin, maar ook het gewone volk. Zelfs zijn twaalf 

discipelen zouden hem in de steek laten in die bittere laatste  uren. 

 

En daar op het tempelplein, tussen al die mensen in, voelde Jezus zich eenzaam 

als nooit tevoren. Jezus twijfelde niet. Alles, ja alles zou hij doen, wat zijn Vader 

hem opgelegd had, ja alles…. 

 

 
 


