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Twee Zonen 
Oprecht Bekering & Gehoorzame Dienst 

 
 

In de evangeliën treffen we 2 gelijkenissen aan over een vader met 2 zonen. De 
eerste, waaraan meestal wordt gerefereerd als de “De gelijkenis van de verloren 
zoon”, werd door Jezus verteld aan een gemengde groep van belastingambtenaren 
zondaren, Farizeeërs en leraars van de wet. Jezus werd bekritiseerd omdat Hij zich 
in het gezelgschap van zondaren mengde. Met deze gelijkenis toont Hij dat zijn 
handelen volledig overeenstemde met het hart van de Vader. De andere gelijkenis is 
over een vader, twee zonen en een wijngaard. Jezus vertelde dit korte verhaal aan 
een gemengde groep, waarin onder andere zich hogepriesters en de oudsten van 
het volk bevonden, in de binnenhof van de tempel in Jeruzalem. Met deze gelijkenis 
maakte Jezus overduidelijk dat, hoewel de religieuzen wel praten over gehoor-
zaamheid, het de belastingambtenaren en de prostituée‟s waren die zich bekeerden 
en gehoorzaamden. Hoewel deze gelijkenissen verteld werden aan een Joods 
publiek, illustreren ze het proces van een oprechte bekering en de noodzaak van 
gehoorzame dienst heel nauw-keurig. Laten we eens van wat dichterbij bekijken. 
 
 

1. Twee zondaren en oprechte bekering 
Lukas 15:11-31: De gelijkenis van de verloren zoon. 

 
De betekenis van het begrip “verloren” is verkwisting. De traditionele naam voor deze 
gelijkenis werd gekozen omdat de jongste zoon zijn erfenis verkwiste. Maar deze 
gelijkenis doelt ook op andere belangrijke acteurs naast deze jongste zoon, en ook is 
„verkwisting‟ niet het eigenlijke thema van de gelijkenis. Er zijn wel betere titels 
voorgesteld, zoals “De gelijekenis van de liefdevolle Vader”, of “De gelijkenis van de 
twee verloren zonen”. Het is duidelijk dat de Vader in dit verhaal, zijn beide zonen 
van harte liefhad, en dat elke zoon zijn eigen probleem had. 
 
a. De jongste zoon, de wereldse zondaar 

 
De jongste van de beide zonen was het routineuze leven thuis zat. De gedachte 
“mijn eigen baas” zijn, zonder opgelegde grenzen, trok hem wel aan. Hij eiste zijn 
rechten op en richte zich op vervulling, plezier en persoonlijke invulling. Dit is een 
verdrietig en tegelijk realistische beeld van ons menselijk hart. Van nature zijn we 
ego-centrisch. We houden er niet van om gecommandeerd te worden. 
 
Toch is het maar zelden dat onze genoegens aan onze verwachtingen voldoen. 
Hoewel, soms gebeurt dat wel, en soms overtreffen ze zelfs onze verwachtingen, 
maar dan slechts voor kort. Als de opwinding wat luwt en de glitter er vanaf gaat, 
worden we ons weer bewust van onze dorst. Net als de jongste zoon zoeken we dan 
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een nieuwe ervaring of kopen nieuw speelgoed. Sommigen omhelzen dit holle 
bestaan uit gewoonte en weer anderen kiezen er bewust voor, en leven dat leven tot 
de dag van hun dood. Anderen worden wakker en vinden geen goed alternatief en 
kiezen voor het afbreken van hun leven. In deze gelijkenis komt de jongste zoon tot 
zijn zinnen op het dieptepunt van zijn crisis: hij was bankroet. Hij was alleen en had 
honger. Opnieuw zich we hier een beeld van ons menselijke hart. Het lijkt wel of we 
regel-matig een wanhopige situatie of een crisis nodig hebben om wakker te worden. 
“Toen kwam hij tot zichzelf en zeide: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben 
brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn 
vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, 
ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners. En 
hij stond op en keerde naar zijn vader terug”. (vers 17-20 [NBG]) 
 
Heeft de Heer een crisis toegelaten in uw leven? Ben je je eigen leegte, je eigen 
zondigheid gaan voelen? Bekeren is meer dan het herhalen van een „gelovig gebed‟. 
Oprechte bekering begint met het gevoel van wanhoop: oprecht berouw. We zijn er 
van overtuigd dat we een zondaar zijn en dat we de Heilige en Almachtige God 
beledigd hebben! Dit leidt ons naar berouw. Net als de jongste zoon draaien we om, 
beleiden we onze schuld, en gooien we onszelf in de genadige armen van de Vader. 
Alleen dan zullen we ervaren wat deze jonge man ontdekte: dat de Vader niet boos 
op ons is, ook al heeft Hij daar alle recht toe. De Vader roept het uit: “En haalt het 
gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier 
was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. En zij 
begonnen feest te vieren”. (vers 23-24 [NBG]) 
 
Het is de moeite waard om op te merken dat de berouwvolle zoon alléén naar huis 
kwam. Hij liep niet naar huis met zijn prostituërende vrienden, ook arriveerde hij niet 
met zijn varkens. Hij was ook niet uit op een onderhandelbare overeenkomst, hij was 
ook niet bezig met het opstellen van voorwaarden om weer bij vader thuis te kunnen 
wonen. Oprecht berouw leidt tot verbrokenheid en nederigheid. Na verloop van tijd 
zal berouw zich uiten in een veran-derde levensstijl. 
 
b. De oudste zoon, de religieuze zondaar 

 
Toen Jezus deze gelijkenis uitsprak, doelde Hij met de oudste zoon op de Farizeeën 
en de wetsgeleerden. Deze zoon was aan het werk op zijn vaders akker. Vandaag 
aan de dag zou deze oudste zoon kunnen verwijzen naar de religieuzen, zij die hun 
best doen druk bezig te zijn dingen voor God te doen en daarme hun medegelovigen 
tevreden te stellen. Natuurlijk was een goed iets dat hij bezig was met werk op zijn 
vaders akker. Maar, net zoals het zijn jongere broer verging, hij had een ernstig 
inwendig probleem: zijn hart was niet op orde. De oudere zoon werkte voor de 
verkeerde redenen, hij vergeleek zichzelf met anderen, en hij had een super-
optimistische idee over hoe goed hij het eigenlijk wel deed: “Zie, zovele jaren ben ik 
al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden, maar mij hebt gij nooit een 
geitebokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren”. (vers 29 [NBG]) Hoewel 
deze zoon dicht bij zijn vader leefde, was hij niet dicht bij zijn vader‟s hart. Het was 
zijn droom om met zijn gelijkgezinde “vrienden” feest te vieren, en niet met zijn vader. 
Toen hij zijn vader blij en verheugde zag, werd deze oudste zoon bitter en zelfs bood. 
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Dit is een emotio-neel beeld van het christendom zonder de genade van God. 
Verheugen jij en ik ons als onze hemelse Vader zich verheugt? Altijd? 
 
Ons religieuze hart is erg bedrieglijk. Het feit dat we hard aan het werk zijn op de 
akker van de Vader, dat we onze vrijheden beperken, serieuze offers brengen, sust 
ons geweten. Het kan zo zijn dat we dan de gedachten eigen maken, dat de Vader 
wel meer van ons zal houden dan van hen die het niet zo serieus aanpakken. Het 
kan zelfs zo zijn dat we wat kritiek hebben op christenen die zo relaxed door het 
leven gaan, of heel anders werken dan wij. En als dan de jaren voorbij gaan, kan er 
iets subtiels binnensluipen als: omdat we al zo lang op de akker bezig zijn, beginnen 
we te denken dat we de experts zijn die weten hoe alles moet gaan. Met het oog op 
het welzijn van de Vader en de akker, stellen we wat kleine „regels‟ in en leggen die 
op aan onze naasten. We stellen de Vader strenger voor dan Hij in wezen is, en al 
gauw ontdekken we dat we blij zijn wanneer de Vader dat wel is. De oudste zoon 
wilde onder geen enkele voorwaarde binnen komen om feest te vieren met zijn broer 
en zijn vader. Waarom? De oudste zoon was uit op gerechtigheid in plaats van 
genade. De jongste zoon zou eerst gestraf moeten worden en dan pas weer 
toegelaten. Die jongste zoon zou tenminste gewantrouwd moeten worden totdat hij 
zijn berouw met daden bewezen had. Het huis binnengaan en meedoen met het 
feest zou een verkeerd signaal afgeven aan zijn jongere broer. Hij zou zichzelf 
associëren met iets wat hij als onrechtvaardig oordeelde. Zelfs het pleidooi van zijn 
vader, bracht hem niet op andere gedachten. Zij die geen behoefte hebben gehad 
aan de genade van God, hebben heel gauw een verkeerde interpretatie van het han-
delen van de Vader. Het ziet er zo goedkoop, veel te makkelijk uit. Als we het oneens 
zijn met de manier waarop God werkt, dan wordt het moeilijk voor ons om in Zijn 
vreugde te delen als iemand zich bekeert, om vergeving vraagt, terug komt, of zijn 
wens te kennen geeft om ontvangen te worden. 
 
Ik heb leren zien dat onze hemelse Vader zijn royale zegeneningen uitstort op velen, 
op projecten, op situaties ... zelfs op velen met wie Hij het niet helemaal eens is! Als 
Hij zou moeten wachten op perfectie, voordat Hij zou kunnen overgaan tot zegenen, 
zou Hij ons nooit kunnen zegenen! Onze Vader ziet en kent oprechte bekering. Hij 
weet wanneer het goed is met ons hart. De genade van onze Vader is van een soort 
dat Hij niet alleen zegent, maar dat Hij zich gedrongen voelt om feest te vieren, zelfs 
als Hij weet dat er nog veel ruimte voor betering is! “Wij moesten feestvieren en 
vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was verloren 
en is gevonden”. (vers 32 [NBG]) Dit is geen om zelfgenoegzaamheid. We willen 
bijbelgetrouwe, heilige en gehoorzame christenen zijn. Maar laat onvolmaaktheid je 
niet hinderen om te vieren wat de Heer aan het doen is. Sluit je aan bij onze Vader 
en leer om je te verheugen, zelfs wanneer je allerlei tekort-komingen en potentiële 
problemen ziet. 
 
 

2. Twee Gelovigen & Gehoorzame Dienstknecht 
Mattheus 21:28-32: De gelijkenis van de twee zonen. 

 
Verlossing is een gave. Als we tot inkeer komen en onze levens aan de Heer 
overgeven, worden we vergeven en onmiddelijk veranderd in kinderen van God. We 
kunnen niet bijdragen aan deze verlossing door onze werken; we geloven en 
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ontvangen eenvoudig weg. Maar dan, na onze bekering, moet er wel gewerkt worden! 
“Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zeide: Kind, ga en werk 
vandaag in de wijngaard”. (vers 28 [NBG]). Deze oproep was gebaseerd op een 
relatie; een vader en een zoon. Het was een bevel, geen suggestie. Het hield werk in 
en nog wel met enige urgentie: vandaag! De lessen uit deze gelijkenis, zijn voor 
christenen vandaag aan de dag goed toe te passen.  
 
a. De eerste zoon, de werkende christen 
 
Wat was de reactie van de eerste zoon op het bevel van zijn vader? “Ik wil niet”, zei 
hij, maar later veranderde hij van gedachte en ging toch (vers 29). Wat voor redenen 
zou deze zoon gehad kunnen hebben om eerst „nee‟ te zeggen? Waarom willen wij 
ons soms niet laten inzetten voor het werk van God?  
 

 Autoriteit: hij hield er niet van dat iemand hem opdracht gaf. Hij had zo zijn eigen 

ideeën. 

 Taak: hij hield er niet van om in een wijngaard te werken. Hij had voorkeur voor 

werk van ander niveau. 

 Relatie: misschien kon hij niet goed overweg met zijn vader; zonder relatie 

ontbreekt de stimulans en wens om te werken. 

 Agenda: hij had het te druk om zijn vader‟s wijngaard te werken. Misschien een 

andere dag. 

 Medewerkers: hij had het niet zo op met de anderen die in de wijngaard werkten. 

Misschien deden ze niets met zijn ideeën. Misschien waren er wel die kritiek op 
hem hadden. 

 Twijfels: als deze zoon een filosofische of intellectuele geaardheid, het kan zijn 
dat hij twijfelde of het echt zijn vader was die sprak. Zouden zijn woorden een 
dubbele betekenis kunnen hebben? Om aan de veilgei kant te blijcen leek het 
hem het beste om met „nee‟ te antwoorden. 

 
Wat ook zijn reden geweest is, hij gaf „nee‟ als antwoord en liep weg. Het kan zijn dat 
hij zijn vader‟s wijngaard passeerde toen hij weg liep en dat hij zag hoeveel werk er 
gedaan moest worden. Of, misschien was het de teleurstelling die hij zag in de ogen 
van zijn vader waardoor hij het nog eens overwoog. Ons wordt „later‟ vermeld, er was 
dus tijd voor over-weging, dat hij van gedachte veranderde en wel ging. Ben jij 
misschien onwillig geweest om iets in Zijn wijngaard te doen? Roept jouw vader je 
om in een zomercamp te helpen, om nieuwe lectuur te verspreiden of om contact te 
leggen met die nieuwe buren? De dienst van een christen is gebaseerd op 
gehoorzaamheid; geen voorrang geven aan eigen voorkeur, idee en of mening. Als 
wij onze Vader “Zoon ga ...” horen zeggen, dan „gaan‟ we gewoon. Als hij opdracht 
geeft om in de wijngaard te werken, dan antwoorden we ootmoedig met: “Ja, Heer”. 
En als Hij het over vandaag heeft, dan houden we onze dromen over morgen voor 
ons en gaan we aan de gang. 
 
b. De tweede zoon, de pratende christen 

 
De Vader benaderde de tweede zoon met hetzelfde verzoek. Het moet een vreugde 
geweest zijn voor de Vader om zijn eerste reactie te horen. Zijn antwoord was: “Ja, 
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vader”, maar hij ging niet (vers 30). Zie je die tanende glimlach van de Vader, naar 
mate de dag vordert verandert het in zichtbare teleurstelling. 
 
De reactie van deze tweede zoon, toont iets van de spontane, impulsieve christenen, 
of om wat realistischer te zijn duidt het op jou en mij in die momenten wanneer we 
snel „ja‟ zeggen op een vraag maar er niet aan toe komen. Misschien kun je je die 
blije en sterk emotionele momenten nog herinneren, toen je zingend een oprechte 
belofte deed om, tot het einde van je leven, te gehoorzamen, en Hem te volgen, wat 
het je ook zou kosten! Waarom reageerde die tweede zoon positief, en deed hij het 
uiteindelijk toch niet? Laten we eens naar een paar mogelijkheden kijken: 
 

 Oprechtheid: hij zei „ja‟ om zijn vader tevreden te stellen, maar hij meende het 

niet oprecht. 

 Imago: er waren er die meeluisterden, dus zei hij „ja‟ om goed voor de dag te 

komen, als een goede en gehoorzame zoon. 

 Offer: hij dacht dat het een makkelijk klusje zou worden in de wijngaard, maar 
toen het hem duidelijk werd hoe het er echt uit zag, hield hij het voor gezien. 

 Sociaal: later hoorde hij dat zijn broer niet aan de gang ging in de wijngaard. 

Zonder hem zou het niet gezellig zijn in de wijngaard. 

 Rechtvaardigheid: het zou niet eerlijk geweest zijn voor hem om zonder zijn 

broer aan het werk te gaan. 
 
Kun jij je soms vinden in één van deze redenen? Het is de moeite waard om op te 
merken dat, in tegenstelling tot de eerste zoon, het niet vermeld wordt dat de het 
tweede speet, of dat hij berouw had, of dat hij van gedachten veranderde (vers 29). 
Er wordt alleen meegedeeld dat hij niet ging (vers 30). Als het niet gegeven zijn van 
deze informatie van betekenis is, dan zou het kunnen zijn dat één van de volgende 
redenen meespeelden om niet naar de wijngaard te gaan: 
 

 Prioriteit: hij was een drukke man. Hij deed zijn best een aantal andere goede 
werken uit te voeren in de wijngaard, en het ontbrak hem nu aan tijd of energie. 

 Timing: misschien wachtte hij totdat de dreigende regen voorbij trok! Het ideale 

moment deed zich niet voor. Maar hij overweegt de mogelijkheid serieus om later 
toch te helpen! 

 Vergeetachtigheid: hij werd afgeleid en vergat zijn vader in de wijngaard. 

 Consistentie: zoals het de meesten van ons vergaat, was hij oprecht bezig om te 

doen wat hij had toegezegd. Het is altijd makkelijker om over werk te praten. 
 
Mogelijk zijn dit de meest voorkomende redenen die ons tegenhouden om 
gehoorzaam te zijn aan de vraag van onze Vader om in Zijn wijngaard te werken. 
Toen Jezus zich richtte tot de overpriesters en de oudsten van het volk, zei Hij: 
“Voorwaar, Ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het Koninkrijk Gods” 
(vers 31 [NBG]). Voor rechterstoel van Christus, zullen we allen: “wegdragen wat hij 
in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” (2 
Kor. 5:10 [NBG]). Zolang je in leven bent is er werk voor je in Zijn wijngaard. Wat zou 
je vandaag kunnen doen? 
 
 
 



 

 - Twee Zonen - 6 - 

Conclusie 
 
Deze twee gelijkenissen gaan over twee zonen met gelijke kansen en mogelijkheden 
en over hun verschillende reacties. De ene, met een nederig hart, geniet van de 
goedheid en de vergeving van zijn vader. De ander, met een zelfrechtvaardig hart, 
protesteert tegen de vergevingsgezinde uittingen van zijn vader. De ene, nadat hij er 
nog eens over had nagedacht, gaat aan het werk in de wijngaard van zijn vader. De 
ander wacht nog steeds op het goede moment! Past één van de beelden van deze 
vier zonen bij jou? Onthoudt dan dat onze hemelse Vader meer genade wil uitstorten 
over hen die naar Hem toekomen met hun nood. Vergeet niet dat je een kind van 
God bent. Zijn uitnodiging is er ook voor jou: “Zoon, kom en werk in Mijn wijngaard 
vandaag”. 
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