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Preek Lukas 13, 1-9 190324 
Jessa van der Vaart  
 
Ik kan mij zo voorstellen dat de tekst van Lukas bij u – net als bij mij – 
onmiddellijk associaties opriep met wat er maandag in Utrecht gebeurde,  
vanwege het geweld waar in de eerste regels naar verwezen wordt, het 
ongerijmde van wie daardoor getroffen wordt en wie niet. Alle vragen die dat 
oproept. Maar het luistert nauw, omdat vergelijkingen zo vaak de plank 
misslaan en geen recht doen aan de slachtoffers. Dus waar gaat het om in de 
tekst van Lukas? 
 
Er komen mensen bij Jezus met een gerucht. Ze hebben iets gehoord: een 
gruwelijk verhaal over Pilatus, die landvoogd is over Judea voor het 
Romeinse regime. In een buitenbijbelse bron wordt naar het incident 
verwezen. Pilatus zou een slachting hebben aangericht onder opstandige 
Samaritanen. Wat het nog schokkender maakt is dat de massamoord 
plaatsvond binnen de heilige tempelmuren. En dat niet alleen: na afloop heeft 
Pilatus blijkbaar het bloed van de doden vermengd met dat van offerdieren 
voor de tempeldienst. Alsof de doden slachtoffers zijn voor de Eeuwige.  
Het bloedbad brengt natuurlijk onrust, angst en verwarring teweeg, maar 
blijkbaar ook oordelen, verklaringen en beschuldigingen. We horen het in 
Jezus’ reactie: ‘Denken jullie dat deze Galileeers grotere zondaars waren dan 
alle andere Galileeers omdat zij dit lijden hebben ondergaan?’  
 
Daarna vergelijkt hij het met een andere gebeurtenis: een noodlottig ongeluk 
met een toren. Ik stel mij zo voor dat het gaat om een bouwval dat misschien 
wel gerepareerd wordt. Op een gegeven moment gaat de toren, die toch als 
scheef stond, wijken. Totdat het hele gevaarte met donderend geweld 
voorover stort. Als de stofwolken optrekken, blijkt dat er achttien mensen 
onder het puin bedolven liggen. Dat betekent achttien levens, achttien families 
in rouw. Misschien waren het arbeiders aan het werk. Hun collega’s zijn 
geschokt. Niet alleen vanwege de doden, maar ook vanwege het toeval. Een 
stap meer naar rechts, denkt de een en ik had er onder gelegen. En als ik niet 
toevallig een bak cement was gaan halen achter de toren, denkt de ander… 
Of als ik mijn hamer niet was vergeten… Een paar minuten daarvoor stond ik 
nog op de steiger. Waarom zij en niet ik? Heel Jeruzalem is er vol van.  
 
Ik denk dat velen van ons het zullen herkennen, de ervaring van een ‘narrow 
escape’. Hoe een minimale wending beslissend kan zijn. Hoe heel je leven 
radicaal anders zou zijn gelopen als je niet toen en daar wel of niet…  
Zoals die ene man die geinterviewd werd na de vliegramp in Ethiopie, die 
vertelde dat hij zijn aansluiting gemist had en daarom in een ander vliegtuig 
zat. Of het kind dat we zagen in de beelden uit Mozambique die na de orkaan 
voor het wassende water gevlucht was in een boom en daaruit gered werd.  
‘Denken jullie dat zij die omkwamen grotere zondaars waren…?’  
 
Nee, dat denken wij natuurlijk niet. Althans daar ga ik van uit. Ik vermoed dat 
het voor u net als voor mij lastig is om zich in die gedachte te verplaatsen. Dat 
mensen omkomen door geweld of een noodlottig ongeval omdat zij schuldiger 
zouden zijn dan anderen.  
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Maar dat is dus wat in het verhaal van Lukas gedacht wordt. Vanuit de 
behoefte om het te begrijpen wordt er gefilosofeerd over het waarom. Er zijn 
mensen die gaan zoeken naar een oorzaak, een zin, een causaal verband. 
Een reden voor het toeval dat niet zij maar die anderen bij de massamoord of 
het ongeluk omkwamen.  
Het gaat om vrome mensen die altijd en overal God bij halen omdat er iets 
achter moet zitten. Dat zal dan wel God zijn, zoiets gebeurt toch niet zomaar? 
Die achttien slachtoffers moeten wel iets op hun kerfstok hebben. Dit zal wel 
hun straf zijn.  
Hoe absurd het misschien ook klinkt, we weten tegelijk dat deze gedachte 
lange tijd een rol heeft gespeeld in de christelijke traditie. En mensen heeft 
beschadigd. In deze tijd zie ik hem nog wel eens voorbij komen in een heel 
nieuw jasje. Bijvoorbeeld in de overtuiging dat het ongeluk dat je treft iets te 
maken heeft met wat je in een vorig leven gedaan hebt. Maar of het nou God 
is of een vorig leven, in beide gevallen komt het erop neer dat wat je overkomt 
jouw schuld is.  
 
Zo maken de mensen die bij Jezus komen de reputatie van wie omkwamen in 
de massamoord en door het ongeluk met de toren verdacht. Met andere 
woorden: ze wijzen naar de anderen zodat ze er zelf van af zijn en rustig 
verder kunnen leven…  
En hoe onbarmhartig en onbegrijpelijk dat ook klinkt, ik vroeg mij af in 
hoeverre we iets vergelijkbaars zien gebeuren na de aanslagen in Nieuw-
Zeeland en Utrecht. Het was immers nog niet gebeurd of het vingerwijzen 
begon. De ene aanslag was de schuld van die stemmen in het publieke debat 
en de volgende aanslag van de andere. En of daar nu een kern van waarheid 
in zit of niet: hoe vruchtbaar is het om zo de schuld bij de ander te leggen?  
 
Dat is de vraag die Jezus’ reactie in het verhaal van Lukas bij mij opriep. Het 
is interessant wat hij doet. Hij gaat er niet op in, maar stelt een vraag. Hij 
antwoordt niet vanuit een ‘zeker weten’. Daarvoor zijn ze bij hem aan het 
verkeerde adres. Ook hij heeft blijkbaar voor het duister raadsel waarom de 
een wel en de ander niet getroffen geen oplossing. Hij komt niet met God 
aanzetten. Hij laat de vraag naar oorzaak, schuld of verantwoordelijkheid 
onbeantwoord.  
In plaats daarvan verlegt hij de aandacht. Hij maakt een wending van de 
vraag naar de vragers. Van de doden en hun zogenaamde zonden naar wie 
over hen speculeren.  
‘Denk je dat die achttien doden schuldiger waren dan jullie? Nee… maar als 
jullie niet tot omkeer komen…’ En daarmee bedoelt hij letterlijk omkeren: van 
de ander naar jezelf. Tot inkeer komen.  
En dan wordt het ineens heel persoonlijk. Wacht eens even, daar hadden we 
het toch niet over? Het ging toch over een theoretisch vraagstuk dat met 
anderen te maken heeft en niet met mij?  
Dat is dus, als we Lukas beluisteren volgens Jezus de vraag.  
 
Natuurlijk is er, in het verhaal van Lukas en in onze eigen realiteit, sprake van 
een dader die iets gruwelijks op zijn geweten heeft en daarvoor veroordeeld 
moet worden. De vraag is alleen wat het bijdraagt aan toekomst als ik mij 
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naar aanleiding van zijn daad als alwetende opstel. Als iemand die voor alles 
een oplossing heeft en speelt met de schuld van anderen?  
 
Hoe zou het zijn als ik zou omkeren? Als ik mij na de aanslag eens zou 
afvragen wat mijn eigen blinde vlekken zijn? Wat zijn de allergieen in mijn 
opvattingen? Hoe snel zet ik mensen weg? Wie heb ik ooit buitengesloten en 
hoezo? Welke ruimte geef ik eigenlijk aan stemmen in de politiek of het 
publieke domein die anderen demoniseren? Die naar mijn idee 
onaanvaardbare verbanden leggen tussen maatschappelijke ontwikkelingen 
en zo’n gruwelijke daad? Wat doe ik er eigenlijk aan om dat te verhinderen, 
behalve een vakje in het stemhokje rood kleuren? 
Dat is hoe Jezus de aandacht verlegt van wie zo bezig zijn met ‘de anderen’ 
naar henzelf. En hij eindigt met een hard woord: ‘Als je niet tot omkeer komt, 
gaan jullie allen er ook zo aan.’ Daar zou je het gevreesde oordeel van een 
Almacht in kunnen horen. Maar ik kan mij ook voorstellen dat hij het ziet als 
een logisch gevolg van het vingerwijzen: het voortdurend zoeken naar een 
verantwoordelijke, een schuldige, een zondebok. Het zou nog wel eens zo 
kunnen zijn dat dat de samenleving zo verdeelt dat die op een dag 
explodeert.  
 
‘Denken jullie dat zij groter schuld droegen dan alle andere mensen?” 
Afgelopen dinsdag, bij de herdenking van de doden door de aanslagen in de 
Tweede Kamer gaf kamervoorzitter Arib het antwoord: ‘Het had een ieder van 
ons kunnen zijn in die tram, op weg naar school, werk of naar huis.’ Dat is de 
omkeer. Daar begint het, bij dat besef: ik had het kunnen zijn. Of mijn 
dierbaren. Dat ik het niet was mag ik niet afdoen met vingerwijzen. Dat brengt 
verantwoordelijkheid met zich mee. De vraag hoe u en ik verschil kunnen 
maken.  
In de kleine gelijkenis waar Jezus mee eindigt speelt hij met deze thematiek.  
Er was eens een vijgenboom waarvan de eigenaar al drie jaar lang tevergeefs 
naar vruchten zocht. En wat heb je daaraan: een boom die geen vruchten 
oplevert. Hak hem om! Roept een stem hard en onverbiddelijk. Daar horen wij 
natuurlijk makkelijk de stem van God in. Maar wie weet zijn we het zelf… Als 
we menen dat een ander of juist wijzelf vruchteloos bezig zijn.  
En dan is daar ineens die wijngaardenier. Die gaat voor die boom staan en 
neemt het geweldig voor hem op. Hij zegt: ‘Nee, we hoeven alleen maar 
geduld te hebben… Het komt wel. Ik heb vertrouwen in deze vijgenboom.’  
Daar kan maar een reden voor zijn: hij houdt van die boom. Hij loopt er iedere 
dag langs, heeft hem zien groeien. Natuurlijk heeft hij ook wel gezien dat hij 
nog geen vruchten gaf. Maar hij denkt: geduld.  
 
In de gelijkenis wordt niet duidelijk wie de wijngaardenier is. Is het Jezus? 
Degene die het vertelt? Ik vermoed van wel. Maar het is ook open. Misschien 
doet Lukas dat bewust. Omdat zo in de gelijkenis ook een spannende 
opdracht verborgen zit. Namelijk: dat we zo naar elkaar zullen kijken. Zo die 
waarde in elkaar zien. Zo geduldig met elkaar zijn. En dat we gaan spitten en 
mesten, de aarde omwoelen, de grond water geven. Kortom: aan het werk in 
de wijngaard. Opdat alles wat nu volkomen vruchteloos lijkt, vrucht zal dragen 
in de toekomst.  
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest…  


