
Matteus 21:33-44 

Vooraf 

Ons is by die sewetiende Sondag van koninkrykstyd. Ons is steeds besig om te fokus God se mense in 

God se wêreld onder God se heerskappy te wees.   

Agtergrond 

Die evangelie van Matteus in  hoofstuk 19 met 'n nuwe hoofdeel wat handel oor die impak op die 

Joodse volk van die koninkryk wat in Jesus aangebreek het, in Judea (hfst. 19-20) sowel as 

uiteindelik in Jerusalem (hfst. 21-25). In hoofstuk 21 is Jesus terug in Jerusalem en begin die laaste 

week van sy lewe op aarde waar Hy sy roeping – sy lyding, kruisdood en opstanding – soos Hy nou al 

drie maal duidelik aan die dissipels gekommunikeer het gaan volvoer.   

Inleiding 

Daar is ’n Joodse legende dat al die klippe wat gebruik is met die 

temple van Salomo min of meer dieselfde grote en vorm gehad het. Dit 

is so gekap deur die klipkappers. Tog het daar een steen aangekom wat 

anders was – dit het ’n ander vorm en grote gehad. Die legende lui dat 

die bouers dit net een kyk gegee het en gesê het dat die klip nie sal 

werk nie. Hulle het die klip die randjie na die Kedron vallei laat afrol. Die bouery het jare geduur en 

toe die gebou amper klaar wees het die bouers die klipkappers laat weet dat hulle die laaste 

hoeksteen soek. Die klipkappers het laat weet dat hulle al ’n paar jaar tevore die hoeksteen gekap en 

gestuur het. Toe het die bouers skielik besef dat dit die klip was wat hulle weggegooi het. Hulle het 

gaan soek in die Kedronvallei  en onder baie bourommel die 

spesifieke klip gekry. Met groot moeite moes hulle dit terugrol 

tot bo op die rand. Daarna kon hulle die klip inbou op sy plek 

en is die majestieuse tempel voltooi. Die legende lui dat die 

weggooi klip die hoeksteen geword het. 

Jesus gebruik dieselfde metafoor as met die Fariseërs en 

priesterhoofde praat in die tempel. Die woorde wat hy gebruik 

is ’n aanhaling uit Ps 118:22-23. 

1. Verhalende tydbom wat ontplof in die gesigte van die Joodse leiers 

Eugene Pietersen beskryf gelykenisse as verhalende tydbomme. Hy beskryf dit soos volg: “These 

simple-looking stories lodged inside people's hearts and imaginations, slowly tick-tick-ticking away 

until finally, BOOM, they exploded into a new awareness when the real meaning behind Jesus' 

homely stories about farmers and seeds and sheep and bread-making finally sunk in.” 

Dit is presies wat hierdie gelykenis was. ’n Storie wat Jesus vertel het wat in die gesigte van die 

familie- en priesterhoofde se gesigte ontplof het. 

Jesus vertel hierdie storie enkele dae nadat hy triomfantlik Jerusalem binne gery het op die rug van 

’n donkie. Dit was in die laaste week voor die die pasga en voor Hy gekruisig is. In hierdie tyd het Hy 

in die tempel onderrig. Hy het die handelaars uit die tempel gegooi met die reiniging van die tempel. 
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Die familie- en priesterhoofde wat uiter aard nie baie gelukkig met die aandag wat Jesus getrek het 

en met wat Hy geleer het nie.  Daarom dat hulle tydens een van die onderrig-sessies in die tempel 

wou weet op grond van watter gesag tree Hy op. Hulle wou weet van wie Jesus sy gesag gekry het 

om op te tree en te onderrig.  

As deel van Jesus se antwoord vertel hy die gelykenis van die boere en die wingerd. Kom ek vertel 

vinnig weer die gelykenis. Dit gaan oor ’n eienaar wat ’n wingerd aanlê, die beveilig met ’n muur, ’n 

parskuip bou waarin die druiwe verwerk kan word en selfs ’n wagtoring oprig. Hy verhuur hierdie 

boerdery aan boere en gaan self op reis. As vergoeding van die huurtransaksie was hy geregtig op ’n 

deel van die oes.  

En dit is juis hier waar die transaksie skeefgeloop het. Toe hy aandring op sy vergoeding word sy 

slawe nie vreindelik ontvang nie. Een word geslaan, ’n ander doodgemaak en die derde gestenig. 

Selfs toe hy meer slawe stuur, word hulle op dieselfde manier behandel. Die eienaar se volgende 

plan was om sy seun te stuur. Hy het gehoop dat hulle hom darem sal ontsien en met respek 

behandel. Die boere het blykbaar gedink die eienaar is reeds dood, daarom dat hulle die seun as 

erfgenaam ook doodmaak. So het hulle gedink is die saak afgehandel en word hulle die eienaars van 

die wingerd. 

Jesus sluit die gelykenis af met ’n vraag aan die familie- en priesterhoofde. Hy wil by hulle weet: “As 

die eienaar van die wingerd terugkom, wat sal hy met daardie boere maak?” Jesus laat die Joodse 

leiers self antwoord. 

En die Joodse leiers was baie vinnig met ’n antwoord. Die eienaar moet boere wat so optree ’n 

vreeslike dood laat sterf en die wingerd aan ander boere verhuur. As leiers van die Jode was dit 

immers hulle ook om in talle hofsake en onderlinge verskille uitspraak te gee. Daarom dat hulle so 

vinnig die antwoord het vir die situasie wat Jesus aan hulle skets.   

Maar dit is juis hulle antwoord wat hierdie gelykenis in hulle gesigte laat ontplof. Hulle besef gou dat 

Jesus se storie na hulle verwys. Met hulle antwoord oordeel hulle eintlik hulleself. Hulle antwoord 

word ’n skulderkenning en strafaankondiging. Hulle het in die strik getrap en hulle eie oordeel 

geteken. 

Maar Jesus gebruik ook ’n tweede metafoor om die boodskap aan hulle oor te dra. Dit is die 

metafoor van die die klip wat afgekeur is maar die belangrikste hoeksteen word. Hy is steeds besig 

om hulle te antwoord op waar Hy sy gesag kry. 

Die metafoor van die afgekeurde steen verwys na Jesus self wat afgekeur en verwerp word. Hy is die 

Erfgenaam wat nie erken word nie en doodgemaak word. Jesus is as dit ware die Eienaar wat In 

Jerusalem kom om die huurboere te konfronteer. Hy eis bekering tot God van Israel sodat hulle kan 

wees waartoe hulle geroep is, naamlik die lig in God se wêreld. Hulle moet die onderdane in God se 

koninkryk wees. 

Jesus verwys na die Koninkryk van God en waarsku die Joodse leiers dat die Koninkryk van God nie 

toevertrou sal word aan mense wat die Ergenaam nie erken nie. Die Koninkryk van God sal 

weggeneem word van sulke mense en aan ander gegee word.   



Jesus dui ook die rede daarvoor aan. Die volk wat die Koninkryk van God het moet vrugte dra. En as 

die volk nie vrygte dra nie, dan word die Koninkryk weggeneem. Wat ons hier moet raak sien is die 

gebeure ’n paar verse vroeër in dieselfde hoofstuk - Matteus 21. Dit is die verhaal waar Jesus by ’n 

vye boom sonde vrrugte gekom het en die vyeboom vervloek het omdat dit nie vrugte dra nie. Jesus 

gryp weer terug daarna en herinner die Joodse leiers dat hulle moet vrugte dra. Indien nie, gaan 

hulle die koninkrykl van God verloor. 

Jesus verduidelik die punt nog verder verder op die hoeksteen metafoor uit te brei. Die hoeksteen 

word die ondergang van mense. Mense val daarop of die hoeksteen val op hulle. Die hoeksteen wat 

afgekeur is maar die belangrikste steen in die gebou word, word die oordeel.  

Jesus antwoord dus nie die Joodse leiers se vraag oor die gesag waarmee Hy optree direk nie. Hy 

waarsku eerder dat hulle moet reageer op Hom as die Erfgenaam en nie sy gesag in twyfel moet trek 

nie. Indien hulle nie gaan reageer nie, gaan hulle geoordeel word deur die koninkryk van God te 

verloor. 

Ironies is dit wat toe gebeur het. Waar die koninkryk van God altyd gekoppel was aan die Joodse volk 

en hulle leiers, het hulle dit verloor. Hulle het Jesus kort daarna gevange geneem en gekruisig. En die 

koninkryk van God het daarna die eiendom van die nuwe volk van God, van die kerk geword.  

Op ’n manier het hulle eie antwoord waar geword. Hulle het ’n vreeslike dood gesterf. Die gelykenis 

het in hulle gesigte ontplof. 

2. ’n Verhalende tydbom wat kan ontplof in ons gesigte 

Hierdie gelykenis as deel van Jesus se leringe en as deel van die Woord van God, is ook gerig op ons 

as gelowiges. Ons wat deel is van die koninkryk van God, wat leef in die koninkryk van God en wat 

elke dag God se koninkryk wil laat kom, moet luister na hierdie verhaal. Ons moet in hierdie verhaal 

God as Koning van sy koninkryk se boodskap aan ons soek en raak sien. 

Ek dink dat hier drie sake is wat ons moet raaksien en daarop moet reageer: 

 Ons word in hierdie verhaal gekonfronteer deur die Eienaar wat van ons as huurboere 

reaksie vra. Ons elkeen is tydelik hier op aarde. Ons is God se gaste wat toegelaat word om 

in sy wingerd te werk. Ons is die boere wat die wingerd moet oppas, dit dankbaar moet 

ontgin en ons huurgeld betaal. Ons moet dit wat onsself uit die lewe as boerdery uithaal 

deel. Doen ons dit nie – gee ons nie ons lewe vir God soos hy van ons verwag – is ons besig 

om die Ergenaam van God dood te maak. Wat ons hier moet raaksien is die presiesheid 

waarmee die eienaar die wingerd aangelê en beskerm het. Dit was nie maar sommer ’n 

hierjy boerdery nie. Dit was ’n netjiese boerdery. Dit sê iets van die lewe wat ons leef. 

Hierdie lewe is met noukeurigheid deur God as Eienaar vir ons voorberei. Ons leef in God se 

boerdery. 

 Ons word in hierdoe verhaal gekonfronteer deur die hoeksteen. Die vraag is of ons die 

hoeksteen afkeur of inbou as die belangrikste steen in die gebou. Of rol ons die belangrikste 

steen heuwel af om êrens in die vallei saam met die bourommel te lê. Eintlik is dit maar 

dieselfde as die punt hierbo waarna ons gekyk het. Dit is maar net ’n ander manier om dit 

raak te sien. Eenvoudig gestel: kies ons vir God en Jesus as ons Here en Verlosser of kies ons 



teen God en Jesus? Verwerp ons Jesus as Seun wat deur God na die wêreld gestuur is of sien 

ons Hom as die belangrikste vir ons lewe?  

 Ons word gekonfronteer met die vraag of ons in God se koninkryk vrug dra.  Is ons soos die 

vyeboom sonder vrugte wat vervloek gaan word of dra ons vrugte wat by God pas? Ons sou 

dit ook anders kon vra: Leef ons as Koningskinders in God se koninkryk onder sy Koningskap? 

Is ons lewens daaglikse getuienis van God se Koningskap? Maak ons God Koning elke dag en 

in elke situasie van ons lewe? Laat ons so God se koninkryk kom? 

Hierdie gelykenis kan ook in ons gesig ontplof. Indien die dinge hierbo nie waar is van ons keuse en 

lewens nie, word die hoeksteen ons oordeel. Dan is ons besig om op die hoeksteen te val of val die 

hoeksteen op ons. Dan word Jesus se waarskuwing dat die koninkryk weggeneem sal word en soos 

in die Jode se geval aan ander gegee sal word, ’n werklikheid. 

Slot 

Die Joodse legende van die steen wat eers weggegooi is en toe weer gesoek en met moeite terug 

gerol moes word, help ons om hierdie gelykenis te verstaan. Jesus is die hoeksteen wat deur die 

Joodse leiers weggegooi is. Jesus was die Eienaar se Seun wat deur die huurboere vermoor is. So het 

die Jode die koninkryk van God verloor. 

Ons as kerk het die koninkryk. God is Koning en ons is as onderdane sy koningskinders?  

 Dan moet ons Hom as hoeksteen – as belangrikste steen - raaksien en in die gebou inbou. 

  Dan moet ons as huurboere Hom as Seun van die Eienaar aanvaar en respekteer. 

 Dan moet ons vrugte dra. 

So sal ons deel van God se koninkryk wees. So sal ons God Koning maak. So sal ons God se koninklryk 

elke dag meer en meer laat kom. 

Ons moet raaksien dat die Eienaar van die wingerd waarin ons lewe eendag weer kom. Dan gaan Hy 

van ons rekenskap vra. 

 


