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Zondag 12 februari 2017 

 zesde zondag na Epifanie  

 
 

Lezing uit de profetie: Maleachi 3,7-9.16-20 

 

Lied: “Zend ons uw licht” (psalm 43; t. A. 

Bronkhorst en Chris Fictoor, m. Chris Fictoor; 

Zangen van zoeken en zien 314) 

 

Evangelielezing: Matteüs 20,1-16 

 

Lied: “De laatsten worden de eersten”: lied 990  

 

Overweging 

 

“Het is met het koninkrijk van de hemel als met 

een landheer die…” 

En dan volgt een gelijkenis. Zo’n verhaal 

waarmee Jezus iets wil verhelderen. Maar 

minstens evenveel wil verhullen. Zo’n verhaal dat 

niet eenduidig is, waarin je telkens weer iets 

nieuws kunt horen. Lees maar, er staat niet wat 

er staat. Hoor maar, je weet (nog) niet wat je 

hoort. 

 

We horen van een landheer met een heel 

bijzondere manier van doen. Al zijn werknemers 

betaalt hij hetzelfde uit – of ze nu twaalf uur of 

één uur hebben gewerkt. 

Er zijn denk ik weinig gelijkenissen die zoveel 

dubbele gevoelens oproepen. 

 

Enerzijds klinkt het heel mooi dat ieder krijgt wat 

hij nodig heeft. Eén denarie voor allemaal. Daar 

kun je eten voor die dag voor kopen. Zou het 

niet mooi zijn als het altijd zo zou gaan? Als ieder 

zou krijgen wat hij nodig heeft? En als niemand 

tekort zou komen? 

Vreemd is deze manier van doen ons niet. Denk 

maar aan hoe je kinderen opvoedt. Dat doen we 

zo eerlijk mogelijk – maar ‘eerlijk’ betekent niet 

altijd ‘hetzelfde’. Als een van de kinderen nieuwe 

schoenen nodig heeft, krijgt hij die. Maar dat 

betekent niet dat de anderen ze op dat moment 

ook krijgen. Zelfs al vinden die dat misschien 

oneerlijk. 

In ons hart willen we denk ik allemaal 

rechtvaardig zijn. Willen we dat ieder krijgt wat 

zij nodig heeft. Willen we niet ‘God bestelen’, 

zoals Maleachi het noemt: belasting ontduiken, 

zou je het ook kunnen noemen. Belasting, waar 

sociale voorzieningen van betaald worden. Zodat 

ook wie niet kan werken, voldoende krijgt om te 

kunnen leven. 

 

Anderzijds vinden we het ook eerlijk als degene, 

die het langst en hardst werkt, de hoogste 

beloning krijgt. We begrijpen die dagloners van 

het eerste uur wel. “Wij hebben de hele dag in de 

brandende zon geploeterd, hebben wij niet recht 

op meer dan de laatkomers? Krijgen wij niet een 

extraatje, een bonus?” Ook wij zijn gewend aan 

‘loon naar werken’. Natuurlijk willen we dat ieder 

voldoende heeft om van te kunnen leven. Maar 

wie veel werkt, of zwaar werk doet, of gevaarlijk 

of verantwoordelijk of intelligent werk doet, mag 

toch wel hoger beloond worden? 

 

Hoe kijk je hier tegenaan…? 

Het is een actuele vraag, in de aanloop naar de 

verkiezingen. Hoe je hier tegenaan kijkt, bepaalt 

mede je partijkeuze. 

We hebben het aan tafel regelmatig over de 

verkiezingen. Marik mag stemmen. Anje tot haar 

frustratie nog net niet. Maar ze denkt wel mee. 

Wat kies je? Voor welke politieke weg kies je? 

Voor de meer liberale? Het is niet de weg van de 

landheer, maar toch ook een weg die zoekt naar 

rechtvaardigheid. De weg van de vrije 

markteconomie en de vrije concurrentie. Want, 

zeggen ze, als we die weg gaan,  zullen de 

financieel sterke mensen de armen uit vrije wil 

gaan helpen. 

Of kies je voor de meer sociale weg? De weg van 

de partijen die vinden dat rechtvaardigheid door 

de overheid moet worden georganiseerd? Voor 

de overtuiging dat mensen zich anders teveel 

laten leiden door hun eigen hebberigheid? 

 

Opvallend is wel: wat je ook kiest – het blijft een 

vorm van ‘loon naar werken’. Er is geen politieke 

partij die in zijn programma heeft staan wat de 

landheer in de gelijkenis doet. Het zal hoe dan 

ook niet zo zijn dat iedereen uiteindelijk puur 

krijgt wat zij nodig heeft. Wie veel werkt, krijgt 

meer dan wie weinig werkt – en zo zijn er nog 

wel wat verschillen. Dat vinden we rechtvaardig. 

 

Dat blijkt Petrus ook te vinden. 

Jezus heeft gezegd: “Het is gemakkelijker voor 

een kameel om door het oog van een naald te 

gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van 

God binnen te gaan.” De leerlingen zijn ontzet. 

“Wie kan er dan nog gered worden?” vragen ze. 
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Jezus zegt: “Bij mensen is dat onmogelijk, maar 

bij God is alles mogelijk.” En dan komt Petrus: 

“Wíj hebben alles achtergelaten en zijn u 

gevolgd. Waar kunnen wíj naar uitzien?” 

Petrus vraagt impliciet om een beloning. Hij en 

de andere leerlingen waren werkers van het 

eerste uur en hebben keihard gewerkt in de hitte 

van de dag. Daar mag toch wel iets tegenover 

staan? 

 

Maar door de gelijkenis zet Jezus hem op zijn 

plaats. Er zijn geen gereserveerde plaatsen in 

het Koninkrijk, zegt Jezus. Er is voor iedereen 

plaats – en in de omgekeerde volgorde. Het zal 

anders zijn dan wij gewend zijn. Je kunt je niet 

laten voorstaan op je keiharde inspanningen. 

 

Dit jaar gedenken we Maarten Luther en 500 jaar 

Reformatie. Luther, die zich in geloofsopzicht 

verzette tegen ‘loon naar werken’. Want zo keek 

de gevestigde kerk ertegenaan. Als je maar veel 

goed deed – zoals meebetalen aan de kerkbouw, 

of meevechten in de kruistochten – zou je veel 

genade van God ontvangen. Luther was een van 

de critici. Zij zeiden dat genade niet te koop is. 

Dat je genade niet kunt verdienen. 

 

Voor Luther heeft deze gelijkenis misschien wel 

als een bevrijding geklonken. Hij zag zichzelf als 

één van die laatste werkers. Ik ben niet altijd 

een goede werker in Gods wijngaard, wist hij. Ik 

ben een zondig mens. Hoe ik ook mijn best doe, 

ik heb altijd mijn minder mooie kanten. Ik ga 

toch steeds de fout weer in. Ik laat me leiden 

door eigenbelang. Door hebberigheid. Door 

egocentrisme. Om het in woorden van Maleachi 

te zeggen: het lúkt me niet om God niet te 

bestelen. 

 

Als we met Luther mee proberen te kijken, krijgt 

de gelijkenis verstrekkende betekenis. Dan gaat 

die niet meer alleen over geld – maar over ons 

hele leven. 

 

Misschien ben je wel iemand als Petrus. Iemand 

die zich al heel lang geroepen weet. En die 

daarnaar probeert te leven. Een dagloner van het 

eerste uur in Gods wijngaard. Je mag jezelf 

gelukkig prijzen, want je hebt veel mee – je 

gezondheid, achtergrond, opleiding. Je kon er 

vanaf het begin bij zijn. Je kunt als je zo sterk 

bent een schild zijn voor wie minder sterk is als 

jij. Je mag jezelf gelukkig prijzen als je zo goed 

kunt volhouden. Als voor jou het glas steeds 

weer half vol is. 

 

Of misschien ben je later aangehaakt. 

Aangeraakt, kan ik ook zeggen. In het derde of 

het zesde of het negende uur van je leven. Je 

hoort niet bij de eersten, niet bij de sterken. Je 

had niet alles mee. Misschien ook heb je eerst 

voor een andere meester gewerkt. Dat kan. Je 

kunt eerst allerlei zijwegen inslaan voordat je de 

wijngaard hebt gevonden die jouw levensdoel 

wordt. Misschien ook begin je nog maar net iets 

te vermoeden van de wereld als wijngaard van 

God. 

Het is nooit te laat. De landheer ontvangt je met 

open armen. 

 

Of is het nog anders? Is het het elfde uur en 

wilde niemand je in dienst nemen? 

Ook zo kan het gaan. Niemand wil je. Voor jou is 

er geen werk. Jouw soort willen ze niet. Je doet 

niet meer mee: je bent te ziek, te lastig, te 

afwijkend. Je gaat het misschien zelf wel 

geloven, dat je er niet bij hoort. Dat je niet goed 

genoeg bent. Dat je niet deugt. Zou Luther zich 

zó hebben gevoeld? 

Maar het is nog niet te laat. Het is pas te laat als 

er helemaal geen licht meer bij je binnenkomt. 

Als geen uitnodiging van de landheer meer tot je 

doordringt, zo immuun ben je geworden voor 

alles wat leven zin en betekenis geeft. Het is te 

laat als je compleet verbitterd bent geworden. 

Als geen nood van een ander je meer in 

beweging kan zetten. 

 

En dan blijkt de goedheid van de landheer. De 

zwakken die iedereen oversloeg, krijgen 

evenveel loon als de werkers van het eerste uur. 

Wie niet gekozen werd, wie het gevoel heeft niet 

te deugen, mag vooraan staan. De sterken en de 

zwakken, ze worden gelijk behandeld. 

Het is niet eerlijk, zeggen wij. Het is 

rechtvaardig, zegt God. In de wijngaard van God 

gaat het anders dan in het rijk van de mensen. 

Eén geldstuk krijgt ieder. Zoals ieder één stukje 

brood krijgt, wanneer wij de maaltijd van de 

Heer vieren. Eén is voldoende. Daarin deelt God 

zichzelf aan ons uit, zijn liefde en zijn genade. 

Daarin klinkt zijn stem: jij, mens, bent waardevol 

voor mijn wijngaard, zelfs al kom je pas op het 

allerlaatste moment. Jij bent mij evenveel waard 

als wie het eerste kwam. De laatsten zullen de 

eersten zijn en de eersten de laatsten. 

 

Lied: “De Heer heeft mij gezien en onverwacht” 

(t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers; 

Liedboek voor de kerken 487)  


