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Beste jongeren, fijn dat je voor het eerst of opnieuw meeluistert en meeleest. We hebben samen 

Matthéüs 11:16-24 gelezen. De Heere Jezus begint met een gelijkenis over kinderen die met 

elkaar een spel doen. Hij vergelijkt de Joden met deze spelende kinderen. Die gelijkenis is 

bedoeld als ernstig verwijt, omdat Zijn luisteraars zich niet willen bekeren. Christus dreigt met het 

oordeel wat zal komen over drie steden waar Hij de meeste wonderen heeft gedaan. Waarom? 

Omdat zij zich niet bekeerd hebben. 

  

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

1. Dat Hij precies weet wat in jouw en in mijn hart leeft. Want in dit gedeelte is Jezus Zelf aan het 

woord. Hij kent je hart. Eerst neemt Hij het op voor Johannes de Doper en zijn prediking. Dat 

lezen we in het voorafgaande gedeelte. Johannes zit in de gevangenis en heeft het heel moeilijk. 

De mensen hebben kritiek op hem en op zijn boodschap. Maar ze hebben ook kritiek op de Heere 

Jezus en op Zijn prediking. Dat weet Hij óók. Hij weet alles.  

 

2. Daarom vergelijkt Hij de mensen in die tijd met spelende kinderen op een marktplein. We lezen 

in vers 16-17: ‘Doch waarbij zal Ik dit geslacht (Zijn volksgenoten) vergelijken? Het is gelijk den 

kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen, en zeggen: Wij hebben u op de fluit 

gespeeld en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend.’  

Jezus bedoelt met deze gelijkenis van spelende kinderen te zeggen, zoals we lezen in 

kanttekening 21: ‘dat Hij op alle manieren, zowel zacht als hard, gezocht heeft hen tot bekering te 

brengen.’ Dat is het tweede wat we over God leren.  

 

3. Als derde leren we over God (na deze ernstige beschuldiging aan de mensen) in de laatste 

verzen 20-24 dat Hij dreigt met een verschrikkelijk streng oordeel voor iedereen die zich niet 

bekeert. Dan noemt Christus drie steden (Chórazin, Betsáïda en Kapérnaüm) waar Hij zóveel 

wonderen heeft gedaan en zo vaak heeft gepreekt. Hoeveel preken heb jij al gehoord?  

En hoe vaak is de Bijbel al opengegaan in jouw leven? Hoeveel Psalmen heb je al meegezongen? 

Hoeveel ernstige waarschuwingen en roepstemmen hebben al geklonken in jouw omgeving? 

Misschien een ernstig ongeluk, of een plotseling overlijden van een familielid of gemeentelid.  

Ook al in dit nieuwe jaar… De Heere roept jou, persoonlijk en heel ernstig, op tot bekering. 

 

4. Er is nog iets wat we leren over de Heere Jezus: dat Hij oog heeft voor kinderen. Jawel, Hij heeft 

ze wel gezien, op het marktplein. Hij kent ook de harten van kinderen. Hoe jonge kinderen met 

elkaar spelletjes doen en kunnen ravotten. Hij had er oog voor! En nu gebruikt Hij het alledaagse 

kinderspel als gelijkenis en voorbeeld voor volwassen mensen, om ze iets te leren. Om ze te laten 

zien waar ze mee bezig zijn! Want dat brengt ons bij de vraag: 

  

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

Dat de Heere Jezus moet klagen over de onwil van de mensen, die naar de prediking van 

Johannes en Jezus hebben geluisterd. Ze wilden niet luisteren naar die boodschap. Ze hebben het 

niet ernstig, niet serieus genomen. Ze willen zich niet bekeren. Daarom maakt de Heere Jezus de 

vergelijking met jonge kinderen (vers 16-17), die bijvoorbeeld een bruiloft naspelen, of een 

begrafenis. Ze willen graag dat andere kinderen meedoen en roepen: ‘Doe je mee?’ Maar hun 

leeftijdsgenootjes willen niet meedoen en krijgen dus van hun teleurgestelde speelkameraden te 

horen: ’Wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen 

gezongen en gij hebt niet geweend.’  Met deze gelijkenis laat de Heere Jezus heel duidelijk merken 

hoe Hij over de mensen denkt. Hij weet hoe de luisteraars staan tegenover Hem en tegenover het 

Evangelie. Hij weet ook hoe ze denken over Johannes de Doper.  



Want de Heere Jezus legt deze gelijkenis Zelf uit in de verzen 18-19a: ‘Want Johannes is gekomen, 

noch etende en drinkende, en zij zeggen: Hij heeft den duivel. De Zoon des mensen is gekomen, 

etende en drinkende, en zij zeggen: Ziedaar, een Mens Die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van 

tollenaren en zondaren.’  Dus dit zeggen mensen over Johannes de Doper en de Heere Jezus. 

Schrik je ervan? Je moet maar durven! Johannes en Jezus worden door de mensen tegenover 

elkaar gezet en tegen elkaar uitgespeeld. Ze vinden Johannes maar een vreemde man: hij ‘had zijn 

kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen; en zijn voedsel was sprinkhanen en 

wilde honing’ (Matthéüs 3:4). Hij leefde sober, in de woestijn. Tussen haakjes: een spiegel voor 

ons… leven wij sober en eenvoudig? Of gaan jij op in rijkdom en bezit? De prediking van Johannes 

was scherp, niet altijd aangenaam. De mensen durven zelfs te zeggen: ‘Hij heeft den duivel.’  

Alsof hij bezeten was! Maar daar tegenover: de Heere Jezus kwam wel gewoon bij mensen in de 

dorpen en steden. Hij was vol ontferming bewogen over tollenaren en zondaren, at zelfs met hen. 

Zijn prediking was aangenaam. Je zou denken: het tegenovergestelde van Johannes. Maar dat 

vonden ze ook niet goed: ook de Heere Jezus wordt door de mensen zó erg bespot en beledigd. 

 

Het is de spelhouding van de schare tegenover Jezus én Johannes. Ze nemen Johannes niet 

ernstig. En ze nemen Jezus niet ernstig. Het is een spelhouding tegenover Gods boodschap.  

Zoals kinderen als spelbrekers niet mee willen doen met andere kinderen in hun spel, zó gaan de 

mensen om met de boodschap van Johannes en de Heere Jezus. Nee, niet zoals de inwoners van 

Beréa (in Handelingen 17:10-11), die Paulus’ prediking onderzochten en vergeleken met de Schrift 

(want zo hoort het). Nee, Jezus’ tijdgenoten behandelen de boodschap van God als kinderspel. 

Dat is erg! De luisteraars maken bezwaar tegen de ernst én tegen de blijdschap. Ze beoordelen de 

boodschap kritisch. Herken je dat bij jezelf? Dat je kritiek hebt op de preek? Dat je iets anders wilt 

horen of dat je vindt dat het ook wel anders gezegd kan worden? Dan zijn we net als die spelende 

kinderen die niet buigen. En niet willen: niet zoals Johannes preekt en niet zoals Jezus preekt. De 

Heere kent je hart, Hij weet hoe je denkt, hoe je leeft en wat je mening is. En vooral: hoe je 

omgaat met Zijn boodschap, de Bijbel. Want uiteindelijk hadden Johannes en Jezus wél dezelfde, 

indringende boodschap van oordeel en genade.   

  

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

Het gaat hier over het Bijbelse kernwoord Oordeel. Dat is de rechtvaardige straf van God over alle 

zonde en goddeloosheid. Als gevolg van de zonde gaan mensen in hun eigen kwaad ten onder. 

We weten uit Genesis 19 hoe het met Sódom en Gomórra is afgelopen. Dat betekent, 

samengevat, het diepe en zware woord ‘Oordeel’. Die vergelijking met Sódom maakt de Heere in 

deze verzen 20-24: ‘Toen begon Hij de steden in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te 

verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden: Wee u, Chórazin, wee u, Betsáïda. (Denk aan jouw 

woonplaats of een naburig dorp). Want zo in Tyrus en Sidon (vergelijk het met goddeloze steden 

zoals Amsterdam en Rotterdam) de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich 

eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in den 

dag des oordeels dan ulieden. En Kapérnaüm (daar had de Heere Jezus nog gewoond!), die tot den 

hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. (Kapérnaüm is later door de 

Romeinen verwoest). Want zo in Sódom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zou 

tot op den huidigen dag gebleven zijn. Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sódom verdraaglijker 

zal zijn in den dag des oordeels dan u.’ Ja, voor goddeloze, heidense steden is de zondeschuld al 

zó ontzettend groot. Toch zal het oordeel voor hen verdraaglijker zijn, omdat ze de boodschap 

van de Heere Jezus niet hebben gehoord en Zijn wonderen niet hebben gezien. Maar Chórazin, 

Betsáïda en Kapérnaüm juist wél. En de zonde van ongeloof, dat is het verwerpen van de Heere 

Jezus en Zijn boodschap, is de allergrootste zonde die het zwaarst gestraft zal worden. We gaan 

om eigen schuld verloren als we ons niet bekeren.  

 



Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

Uit dit ernstig verwijt van de Heere Jezus blijkt duidelijk dat de mensen niet willen luisteren en 

niet willen buigen. Net als spelende kinderen die niet mee willen doen. De Heere moet klagen dat 

zij weigeren zich te bekeren. Hij heeft aan het eind van Zijn leven ook tegen Jeruzalem gezegd, in 

Matthéüs 23:37-38: ‘Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen (…), en gijlieden 

hebt niet gewild (…). Hij zegt hetzelfde in Johannes 5:40: ‘En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij 

het leven moogt hebben.’ Als dat zo blijft, dan kan het niet anders zijn, dan zoals we zingen in de 

laatste regel van Psalm 119:60: ‘Uw oordeel, HEERE, kan niet dan vreselijk wezen.’ Hoe erg dat 

oordeel zal zijn, beschrijft Paulus in 2 Thessalonicenzen 1:8: ‘met vlammend vuur wraak doende 

over degenen die God niet kennen, en over degenen die het Evangelie van onzen Heere Jezus 

Christus niet gehoorzaam zijn.’  Daarom schrijft Paulus zo liefdevol en dringend: ‘Wij dan, wetende 

de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof…’ (2 Korinthe 5:11). 

  

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Johannes de Doper en de Heere Jezus hebben ook zó indringend gezegd: ‘Bekeert u, want het 

Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen’ (Matthéüs 3:2 en Matthéüs 4:17). We lezen die oproep 

op zoveel bladzijden in de Bijbel. Zoals in Ezechiël 18:32: ‘Want Ik heb geen lust aan den dood des 

stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom, bekeert u en leeft.’ Die boodschap lijkt wel tevergeefs 

te zijn in dit gedeelte, in Matthéüs 11. Of toch niet? Nee... Kijk maar mee in vers 19b, daar lezen 

we DE tegenstelling: ‘Doch de Wijsheid (dat is: de Heere Jezus) is gerechtvaardigd geworden van 

Haar kinderen.’  Dat betekent: er zijn tóch mensen die van harte mogen buigen en instemmen 

met de boodschap van Christus. Dat kan alléén door hartvernieuwende genade. Dat betekent: 

door bekering en geloof. Bekering betekent: omkeren en terugkeren tot God. Want je wandelt van 

God af, de eeuwige dood en ondergang tegemoet. Bekering betekent ook: het oude loslaten en 

een nieuw leven leiden. Een mens wordt door bekering vernieuwd. Er komt een leven dat gericht 

is op God. Hoewel er een strijd zal blijven tussen de oude en nieuwe mens.  

 

Augustinus leefde heel lang geleden, van het jaar 354-430. Hij kende de Heere niet. Ja, hij wilde 

wel bekeerd worden en bad er ook om, maar hij zei altijd: ‘nu nog niet, morgen’. Maar Augustinus 

werd steeds onrustiger. In zijn onhoudbare nood liep hij wanhopig de tuin in, huilend en biddend: 

‘Heere, vergeef mijn zonden. Bekeer mij, niet morgen, maar nu!’ Toen hoorde hij vlakbij een 

kinderstem zingen, mogelijk ook tijdens een kinderspel: ‘Neem en lees, neem en lees!’ De Heere 

had hier een bedoeling mee. Augustinus hoorde hierin Gods stem en ging naar binnen. Hij sloeg 

de Bijbel open bij Romeinen 13:13-14. Toen brak het licht van Gods genade door in zijn hart. 

Augustinus had een biddende moeder, maar mocht nu ook zelf de Heere leren kennen. Lees 

daarom veel in je Bijbel. Heb je ook gemerkt dat je jezelf niet kunt bekeren en nog erger: dat je 

jezelf vooral niet wilt bekeren? Smeek de Heere zoals Augustinus leerde bidden: ‘Heere, geef mij 

toch eerst wat U aan mij beveelt… en beveel dan aan mij wat U wilt.’ Hij bedoelde ermee te 

zeggen dat de Heere alleen kan én wil geven wat Hij eist: een gebed om bekering en geloof.  

Dan mag je zingen zoals in Psalm 32:6: 

      Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, 

      Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. 

      Zingt vrolijk; roemt Zijn deugden t’ allen tijd,  

      Gij die oprecht van hart en wandel zijt.   

 

We hopen, zo de Heere het wil en wij mogen leven, tot de volgende keer. 


