
We lezen uit het evangelie van Mattheus.  Evangelie (Mt. 20, 1-16a) 

 

Jezus vertelde eens de volgende gelijkenis: 

Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een landeigenaar  

die 's morgens heel vroeg erop uitging  

om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.  

Hij werd het met de arbeiders eens over één denarie per dag  

en stuurde hen naar zijn wijngaard.  

Toen hij rond het derde uur erop uitging,  

zag hij nog andere mensen zonder werk op het marktplein staan.  

Hij zei tegen hen:  

`Ga ook naar mijn wijngaard, en ik zal betalen wat billijk is.''  

En ze gingen.  

Rond het zesde en het negende uur ging hij weer en deed precies zo.  

Toen hij rond het elfde uur erop uitging,  

zag hij nog andere mensen staan, en hij zei tegen hen:  

`Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?''  

Ze antwoordden hem: `Omdat niemand ons gehuurd heeft.''  

Waarop hij tegen hen zei: `Ga ook naar mijn wijngaard.''  

Toen het avond was geworden,  

zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter:  

`Roep de arbeiders en betaal hun het loon uit, de laatsten het eerst.''  

De arbeiders van het elfde uur kregen ieder een denarie.  

De eersten verwachtten toen dat ze meer zouden krijgen.  

Maar ook zij kregen ieder één denarie.  

Ze namen hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar:  

`Die laatsten daar hebben één uur gewerkt,  

en u stelt hen gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte gedragen hebben.''  

Maar hij gaf een van hen ten antwoord:  

`Vriend, ik doe je geen onrecht.  

We waren het toch eens geworden voor één denarie?  

Pak je geld maar aan, en ga.  

Ik wil die laatste evenveel geven als jou.  

Of mag ik niet met het mijne doen wat ik wil?  

Of ben jij jaloers omdat ik goed ben?''  

Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.' 

- Tot zover deze lezing   - 

 

Overweging 

U hoorde een heel bekende parabel. Die gaat niet over de hemel maar over een ideaal land op 

aarde:  

Vertaald naar deze tijd is de boodschap: ook mensen die niet of minder kunnen werken, 

hebben elke dag voedsel en onderdak nodig.  

In een ideale wereld, Het Rijk Gods of het koninkrijk der hemelen zorgen mensen voor elkaar.  

De parabel roept bij ons vragen op.  

In onze wereld van berekening en recht, past het verhaal niet meer zo goed.  

Wij in Nederland regelen het allemaal en vaak ook niet slecht, maar in de discussies ook op 

Europees of wereldniveau  speelt het bijna altijd om de vraag wie het moet betalen.  

Dan kun je je afvragen: zijn we bezig met zorgen en geven of  hebben we zonder het in de 

gaten te hebben, last van gierigheid of hebzucht.   



Deze parabel heeft alles met vrede te maken. 

Als we mensen uit Syrie een toekomst willen bieden moeten we werken aan vrede. 

Als we werken aan uitbanning van onderdrukking en discriminatie werken we aan vrede. 

Als we  niets doen aan armoede en gerechtigheid werken we niet aan vrede. 

Als we blijven doorgaan met het beschadigen van natuur en leefomgeving roepen we 

spanningen op,  die zullen leiden tot strijd misschien zelfs tot oorlog om water, leefruimte, 

voedsel en werken we niet aan vrede.  

De parabel van de wijngaard wijst ons op de rol die we hebben als mens om vrede te 

scheppen.  

Willen wij zelf en de wereld een goede toekomst hebben, dan  moeten we blijven geloven in 

het ideaal van vrede.  

Daarom hebben we bij de opening gekozen voor het lied van John Lennon.  

Om het ideaal van vrede van onze kant kracht te geven bidden we  -nu in stilte- het oeroude 

gebed, het “Onze vader”, zoals geformuleerd in de nieuwe Bijbelvertaling: 

 

Onze vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood  

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad. Amen 

 

Kort stukje meditatieve muziek ………… 
 


