
Vragen overdenking/bespreking                                                            Zondagmorgen 16 februari 2020 
                                                                                                     
 
Schriftlezing/tekst  
Schriftlezing: Lukas 20: 9 – 19  
Kerntekst: vers 13 (midden) 
 
 
Thema en punten  
 
‘Ik zal Mijn geliefde Zoon zenden’ 
1. Gezonden 2. Verworpen 3. Fundament  
 
 
Vragen 
 

1. (Voor de kinderen): Wat vind je erg in deze gelijkenis? Wat vind je mooi?  
  
 

2. Deze gelijkenis heeft betrekking op Jezus Zelf. Hij is de Zoon.  
a. Hoe weten we dat? 

 
b. Wie komen er nog meer voor in deze gelijkenis en wie zijn dat?  

 
 

3. De zoon van de landheer wordt gedood.  
a. Waarom doden de huurders van de wijngaard hem?  

 
b. Hoe kunnen we dat toepassen richting vandaag?  

 
4. Waarom citeert Jezus Psalm 118 en hoe past Hij dat toe?  

 
 

5. De gelijkenis lijkt vooral waarschuwend. Dat is zonder meer ook de inhoud van de gelijkenis.  
Toch zit er een positieve spits in. Welke?  

 
 
Om verder over na te denken (ds. W.L. Tukker): 
 
Zij hebben Hem (de Zoon/Christus) buiten de wijngaard geworpen. Hebt u er weleens op gelet wat 
voor moeite Christus heeft om in Zijn eigen kerk te komen? Hij is wat onttroond, Hij is wat buiten 
Zijn kerk geworpen. Onder het Oude Verbond, bij Zijn leven en ook heden. Uit de synagoge heeft men 
Hem geworpen, in de tempel probeerde men Hem te vangen. Niet dat men niet geweten heeft, wie Hij 
was. Zelf zeiden zij het: ‘Deze is de erfgenaam.’ Het ongeloof weet wel, dat Hij de Zoon is, alleen zij 
erkent het niet.  
Het ongeloof, dat is altijd ongehoorzaamheid.  
Het ongeloof is altijd opstand! ‘Laat ons Hem doden’  
Het ongeloof is altijd barbaars, dat is altijd wreed. Zelfs de barmhartigheden van de goddelozen zijn 
wreed, laat staan hun onbarmhartigheden. Dan verliest het ongeloof zelfs alle beschaving, alle 
bescheidenheid. Hoe hebben zij Hem gedood? Deze kerkelijke ambtsdragers, die de liefde tot God en 
de naaste preekten? Ze hebben Hem laten geselen. Ze hebben Hem laten slaan met een stok op het 
hoofd, op dat gezegende hoofd, ze hebben Hem laten bespugen, ze hebben Hem laten kruisigen. 
‘Christus dood en de kerk aan ons’, dat was en is de leus van het ongeloof, van het kerkelijk ongeloof.  
     
 
 


