
Overdenking       Zwolle 20 september 2020 

Stel je voor: je werkt een normale werkweek, laten we zeggen 36 uur per 
week. En aan het eind van de maand kom je erachter, dat de stagiaire die er 
1 dag in de week is, evenveel betaald krijgt als jij. 
En als je dan naar je leidinggevende gaat om dat te bespreken dat hij dan 
zegt; zit het je dwars omdat ik goed ben, ben je jaloers omdat ik het goede 
doe? 
Dan sta je als werknemer wel even te kijken. Dat is niet eerlijk, niet 
rechtvaardig. Misschien is het zelfs wel een reden om de vakbond te 
raadplegen. 
De meeste van ons hebben de gelijkenissen uit de bijbel al vaker gehoord en 
we weten al wat er komt. Dat maakt het minder verrassend voor ons. 
Voor de luisteraars toen, was het wel verrassend en Jezus zet een situatie in 
een ander perspectief. Dat maakt elke gelijkenis ook een beetje stekelig, een 
verhaal met een angel. 
Deze gelijkenis uit Matteus 20, over de werkers in de wijngaard, is een 
antwoord op de vraag die de leerlingen stelden.  Zij vroegen: Wie komt er in 
de koninkrijk en hebben wij dan meer rechten, omdat we huis en haard 
hebben opgegeven en U zijn gevolgd. 
Het antwoord van Jezus is: ja. De leerlingen ontvangen een grote plaats in de 
hemel, zij zullen zitten op 12 tronen en rechtspreken over de twaalf stammen 
van Israël. Ze hebben het niet voor niets gedaan. Hun beloning wacht in de 
hemel. 
Maar daarna staat er; vele eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de 
eersten. Telt het dan toch niet? Wordt het weer omgedraaid? 
In het daarop aansluitende deel, de tekst van vandaag, vergelijkt Jezus het 
hemels koninkrijk met een landeigenaar die 's morgens vroeg mensen 
ophaalt en voor zich laat werken en daarna er weer mensen bij haalt en nog 
eens en nog eens. 
Hij geeft aan het eind van de dag aan alle werkers hetzelfde loon. Als ze daar 
ontevreden over zijn, zegt de landeigenaar; of ben je afgunstig omdat ik 
goed ben? Ben je jaloers omdat ik het goede doe? 
Dan besluit Jezus deze gelijkenis door te zeggen: Zo zullen dus, de laatsten 
de eersten zijn en de eersten de laatsten. Dit weer precies andersom dan de 
eerste keer. 
Dan kun je dus zeggen: Het koninkrijk van God is het koninkrijk van God. 
Het is niet aan ons om precies te weten welke regels er zijn om een plekje 
vooraan te verdienen. Het is genade en die is er voor iedereen. 
Wij kunnen het niet uitrekenen of er iemand de maat mee nemen.   
Het koninkrijk van God; dat kan de hemel zijn, maar het verwijst ook naar 
dat wat al zichtbaar is van de wil van God op aarde. 
Waar het leven goed is, waar vrede gesticht wordt, waar mensen elkaar zien 
als broeders en zusters. Daar is het koninkrijk al begonnen. We proberen het 



al te leven. 
Het koninkrijk is in Jezus ook al aangebroken na de Pasen, maar het is er ook 
nog niet. We leven in het “ al een beetje van het koninkrijk op de hoogte 
zijn”, maar als je om je heen kijkt naar de wereld, dan is het koninkrijk en de 
vrede nog ver te zoeken. Het is nog geen hemel op aarde. 
Het land waar God woont, wat als een visioen genoemd wordt in psalm 85,  
is een rijk waar vrede en recht elkaar omstrengelen, elkaar kussen stond er in 
andere vertaling. Waar trouw uit de aarde opbloeit en vrede neerdaalt uit de 
hemel. 
Hier ontmoeten vrede en recht elkaar en trouw en vrede. Vrede hoort bij 
recht, bij gerechtigheid. Vrede hoort bij het juiste doen. In deze psalm wordt 
dat verbonden met elkaar.  Dat maakt dat vrede meer is dan een persoonlijk 
gevoel van rust en innerlijke vrede, ook belangrijk. Maar hier wordt het 
verbonden met het juiste doen. 
 
Het juiste doen. Dat is niet overal zichtbaar in onze samenleving en op  
sommige plekken zoals op Lesbos, is het schrijnend afwezig. 
 
We zijn begonnen vanmorgen met een verhaal over wanneer het licht wordt 
en het gezicht van een broeder en zuster. De ander kunnen zien! 
Levinas schrijft daarover na de tweede wereldoorlog. Hij vroeg zich af hoe 
het kwam dat sommige mensen wel hielpen ook als hun eigen leven gevaar 
liep en anderen werkeloos toekeken. Hij heeft dit ook gevraagd en de 
mensen die hielpen hadden geen goede reden. Zij zagen een mens, de ander 
en hielpen. 
 
Daar waar mensen gemeten worden in een nummer, een status, een 
aandoening, meer of minder politiek gewin, daar raken ze hun gezicht kwijt. 
Daar is geen sprake van broeder of zuster. 
Daar waar muziek gemaakt wordt kun je de gezichten van mensen zien 
veranderen. Verbazing, vriendelijkheid en plezier wordt zichtbaar. 
Dit in tegenstelling tot de stilte en het elkaar negeren of proberen juist niet te 
zien. 
De gelijkenis laat de goedheid van de landeigenaar zien, als een beeld van 
God die rechtvaardig is en ieder het gelijke, hetzelfde geeft. 
Is dat het stekelige voor ons, de angel voor ons in Nederland, omdat we dat 
voorbeeld moeten volgen? 
Of is het juist heel geruststellend, omdat de Heer goed is? 
 


