
Overweging 24 september 2017 (parochiedag) 
 
Wat is rechtvaardig? Wat is eerlijk?  
 
Als ik het enkele van de kinderen hier zou vragen: “Is het eerlijk dat 
iemand die alleen het laatste uur werkt in de wijngaard evenveel 
loon krijgt als iemand die daar de hele dag heeft gewerkt?”, dan is het 
antwoord vast een eenduidig nee.  
 
Als ik dezelfde vraag stel aan u, dan is het antwoord ook vast nee. 
Hetzelfde gebeurde in de voorbereidingsgroep die bij elkaar kwam 
om deze viering voor te bereiden. Het voelde voor niemand 
rechtvaardig dat de laatste werkers evenveel krijgen als de eerste 
werkers in de parabel.  
 
Wij besloten in de voorbereidingsgroep het verhaal van de andere 
kant te bekijken. Wij bekijken het verhaal niet door de ogen van de 
werkers van het eerste uur maar door de ogen van de werkers van 
het laatste uur.  Waarom die werkers er pas zo laat zijn, dat vertelt 
het verhaal niet. Er is veel meer dat we niet weten. We weten ook 
niet of alle werkers even harde werkers waren, en even goed of 
bekwaam. Het mooie van het verhaal is – ik kom nu op de hele andere 
kant van het verhaal – dat het de eigenaar van de wijngaard kennelijk 
helemaal niet uitmaakt wat voor werker iemand is. Hij maakt geen 
onderscheid tussen de een of de ander, hij maakt geen selectie. 
Iedereen die hij ziet staan op het plein is welkom om te komen 
werken op de wijngaard! Reken maar dat dat niet vanzelfsprekend 
was in die tijd; trouwens dat is het ook niet in de huidige tijd.  
 
Stelt u zich eens voor: een wijngaard waar iedereen welkom is om te 
komen werken en iedereen een goed loon krijgt. Klinkt dat niet als 
een stukje van het koninkrijk van God hier op aarde? 
 
............... (ruimte voor meditatie) 
 
 
De kinderen hebben in hun verbeelding heel mooi laten zien wat het 
betekent om er niet bij te horen en hoe het ook anders kan. Waarom 
mocht die ene jongen eerst niet meedoen? Omdat hij niet de goede 
kleren aan had? Omdat er al genoeg spelers waren en het team vol 
zat? Dat is toch wel heel pijnlijk om buiten de boot te vallen; het zal 
joú maar overkomen! 



 
Als we voor de wijngaard uit de parabel de wijngaard van God lezen, 
gelden in de wijngaard van God andere regels. Iedereen wordt gezien 
– zonder uitzondering - en iedereen wordt geroepen om mee te doen. 
Niemand wordt vooraf beoordeeld op zijn of haar kwaliteiten of wat 
dan ook. Wat telt is dat je je laat leiden door de eigenaar van de 
wijngaard en dat je vertrouwen in hem hebt.  
 
Bij deze parabel kunnen we nóg een vraag stellen: Heeft God een 
oordeel welke mens Hem het liefste is? Want laten we wel zijn, de 
werkers van het eerste uur krijgen een flinke koude douche, omdat 
die meer loon hadden verwacht. Meer loon dan afgesproken 
weliswaar, maar hoe komt dat? Omdat de eigenaar van de wijngaard 
(met opzet) de laatste werkers het eerste uitbetaalt en dat alle 
werkers laat zien. Maar laten we wel zijn, er spreekt géén enkele 
voorkeur uit van de eigenaar voor welke werker dan ook. Dat is het 
bijzondere van dit verhaal. Iedereen is Hem even lief want iedereen – 
niemand uitgezonderd - krijgt de kans om in de wijngaard te komen 
werken en een dagloon te verdienen.  Dat is wat er gebeurt. Kennelijk 
heeft God iedereen nodig in Zijn wijngaard. 
 
Laten wij nu allemaal onze gedachten gaan over wat wij kunnen doen 
om een stukje van díe wijngaard hier op aarde te brengen.  
 
(Amen) 


