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Zondag 20 september 2020 

Startzondag en vredesdienst 

 
 

Schriftlezing: Matteüs 20,1-16 

 

Lied: ‘De eersten zijn de laatsten’: lied 991, 1+8 

(t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens) 

 

Overweging 

 

Vrede verbindt verschil. 

Een mooie alliteratie. Driemaal V. Met in de 

tekening van Len Munnik de handdruk die we al zo 

lang niet meer mogen geven. 

 

Vrede verbindt verschil. 

Met Linda de Wals en Thera Mulder van de 

Paulusgemeenschap dacht ik hierover na. Het 

bleek een thema dat ons puzzelde. 

‘Vrede’ is toch geen subject. Vrede zélf ‘doet’ niks. 

Wíj verlangen naar vrede. We willen werken aan 

vrede. En als we het goed doen, dan is vrede de 

uitkomst. Dan is vrede dat wat je samen bereikt. 

En hoe verbind je ‘verschil’? Je kunt niet één ding 

‘verbinden’. Verbinden doe je meerdere items met 

elkaar. 

 

De Vredeskrant reikt gelukkig gedachten aan. Daar 

denkt men aan een dialoog. Een gesprek in 

openheid met mensen die anders denken, leven, 

werken, geloven, hopen en liefhebben dan jij. Een 

gesprek zoals dat hier in de Eshof kort geleden 

plaatsvond: tussen enkele mensen van de diaconie, 

de Paulusgemeenschap, de politiek en vijf 

vluchtelingen hier in Hoevelaken. ‘Nieuwe 

Hoevelakers’, noemen ze zichzelf graag. Een poging 

tot verbinding met elkaar. Tot het ontdekken van 

verschillen, zonder ze bepalend te laten zijn. Met 

in dat gesprek een belangrijke spelregel: ‘laat OMA 

thuis.’ Niet omdat je oma geen goede 

gesprekspartner zou zijn. OMA staat voor drie 

zelfstandig naamwoorden: oordelen, meningen, 

adviezen. Laat ze thuis, jouw oordelen, meningen 

en adviezen. Dan kan er een echte ontmoeting 

plaatsvinden. En dan, dan kan vrede ontstaan. 

 

Een ontmoeting is er ook in het evangelie. Tussen 

de wijnboer en zijn arbeiders. Tussen God en ons. 

Een ontmoeting? Hier past eerder het woord 

confrontatie. Een dialoog is dit niet, eerder een 

fors verschil van mening. Zoals dat gebeuren kan, 

wanneer je afgaat op je eerste indruk. Of wanneer 

je halve informatie hebt. Of wanneer er in de 

communicatie iets niet helemaal goed is gegaan. 

Of wanneer je iets aanvoelt wat niet hardop 

gezegd wordt. Hoe vaak gebeurt dit niet… Hoe 

vaak winden we ons hier niet over op, en liggen 

erover wakker in de nacht. En ook als er goede wil 

is, en als je hetzelfde doel voor ogen hebt, dan nog 

kan er zoveel haperen op de weg naar dat doel toe. 

Zoals ook gebeurde onderweg naar de levensboom 

die hier nu in de ontmoetingsruimte staat. 

Onbedoelde, door niemand gewilde 

struikelblokken waar mensen zich aan 

verwondden. Omdat wij mensen zijn en omdat wij 

feilbaar zijn. En dan kunnen de verschillen groot en 

kan de vrede ver weg zijn. 

 

De arbeiders van het eerste uur krijgen het loon 

dat hen beloofd is aan het begin van de dag. 

Precies zoals afgesproken. Een denarie, vertelt het 
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Grieks ons. Een vast bedrag voor een dagloner. En 

dan zien ze hoe de laatste binnenkomers hetzelfde 

loon krijgen. Eerst zijn ze blij verrast. Als zíj een 

denarie krijgen, dan krijgen wij,  even rekenen…, 

toch zeker vier denarie! Want zo was het tóen en 

zo is het nu nog. Dit zijn de regels van deze wereld. 

En daarom kijken we met zeer kritische ogen naar 

de bedrijven en ZZP’ers die overheidssteun krijgen, 

want het moet allemaal wel eerlijk gaan – en 

waarom krijgt het ene bedrijf zoveel meer dan het 

andere? 

 

In de wijngaard gaat het er niet eerlijk aan toe. 

Maar als de wijnboer zich verklaart, is er geen 

speld tussen te krijgen. ‘Vriend,’ zegt hij rustig, ik 

heb je toch uitbetaald wat ik je beloofd had? Ik wil 

die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan 

jou. Mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Of 

ben je soms boos omdat ik goed ben? 

 

Daar hoor je, tussen de regels door, veel in 

meeklinken. 

Gelukkig ben je, zegt de wijnboer, als je zo sterk en 

gezond bent dat je het een hele dag uithoudt in de 

brandende zon. Gelukkig ben je als je de energie 

hebt om een dag lang hard te werken. De 

arbeiders van het eerste uur, zij zijn de sterken. 

Degenen die het eerst gekozen worden. Gelukkig 

ben je, als je veel hebt om te geven. Gelukkig ben 

je, als je uit een goed nest komt. Gelukkig ben je, 

als je niet hoeft te vluchten om te kunnen 

overleven. Gelukkig ben je, als je een dak boven je 

hoofd hebt, voldoende eten op je bord, een zacht 

bed om in te slapen, iemand om van te houden. 

 

De laatsten, wie zijn zij? 

Degenen die niemand wil. De zwaksten op het 

marktplein. Het kind in de gymzaal dat nooit 

uitgekozen wordt. De man met de buitenlandse 

naam die maar geen baan krijgt. De bescheiden 

vrouw die zichzelf niet kan presenteren en in 

sollicitatiegesprekken telkens afvalt. De vluchteling 

wiens diploma’s hier niets betekenen. Je doet niet 

mee. Je bent te ziek, te gehandicapt, te lastig, te 

afwijkend, te jong, te oud. 

 

Maar de wijnboer roept ook hen naar de 

wijngaard. Hij gaat er steeds weer op uit, want zo 

is God: hij blijft niet in zijn hemelse eeuwigheid 

rondhangen, maar komt naar buiten, naar ons, 

naar mensen van de tijdelijkheid. Aanwezig is hij. 

‘Hij zal niet verlaten wat hem toebehoort’, zongen 

we. Hij is degene die je aanzet om iets van je leven 

te maken. Ook al kan het haast te laat lijken om 

daar nog aan te beginnen. 

 

Dit is waar het om gaat bij de levensboom. De 

boom waarin alle kinderen van onze gemeente een 

plek krijgen. Want ook jij, kind, bent een oogappel 

van God en telt mee. Ook jij wordt geroepen door 

de heer van de wijngaard. In onze wereld, Gods 

wijngaard, mag ook jij handen en voeten geven aan 

Gods liefde. 

 

Dit besef, dat is wat de wijnboer op de werkers wil 

overbrengen. En wanneer je bedenkt dat alles een 

gave is, kun je hem volgen. Want wie schonk jou 

het leven? Wie geeft je de kracht om te leven? Van 

wie komen je talenten? Is het soms een prestatie 

als de bloem zijn bladeren ontvouwt naar de zon? 

Bekijk je het zo – dan is er geen eerlijk of oneerlijk 

meer. 

Bekijk je het zo – dan kan er niets anders zijn dan 

vrede. Vrede, die verschillen met elkaar verbindt. 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Komen ooit voeten…’ (t. Huub Oosterhuis, m. 

Freylinghausen 1741; Gezangen voor liturgie 484) 

Intussen komen de kinderen terug in ons midden. 

 


