Bezinning 741: Geen wij-zij 2 1
Matteus 20,1-16 = 25° zondag A-jaar; weekdagen 27° week woensdag

Het Woord
Jezus zei: ‘Het is met het Koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het
ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders
een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur
later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het markplein zag staan, zei hij
ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” En ze
gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit en drie uur later weer, en
handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een
groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder
werk?” “Niemand wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar
naar de wijngaard.” Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn
rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en
eindig met de eersten.” En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen
ieder een denarie. En toen zij die als eersten waren gekomen, naar voren stapten, dachten ze dat
zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. Toen ze die in handen
hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: “Die laatsten hebben een uur gewerkt en u
behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben
volgehouden.” Hij gaf een van hen ten antwoord: “Vriend, ik behandel je toch niet
onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van een denarie? Neem dan aan wat je
toekomt en ga. Ik wil aan die laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn
geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?” Zo zullen de laatsten de eersten
zijn en de eersten de laatsten.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
‘Het Koninkrijk der hemelen lijkt op een mens,’ zo begint deze parabel. Ja, de hoofdfiguur is
bijzonder menselijk. Hij geeft aan iedereen volgens zijn behoeften, zodat men kan voorzien in de
noden van zijn gezin of familie. Dat heet goedheid, zelfs goddelijke goedheid. Want Jezus wil laten
zien wie God is. God is dus diepgaand getekend door hoogstaande, edele menselijkheid.
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Dit goddelijk principe botst met menselijke reacties. Wie een hele dag gewerkt hebben,
beschouwen zich beter dan zij die bijna de hele dag op de markt rondhingen en slechts een uur
werkten en toch hetzelfde loon krijgen. ‘Wij zijn de echte werkers, zij zijn de luiaards.’ Een typische
wij-zij-redenering, bron van heel veel onheil. Dat wordt pijnlijk scherp duidelijk uit de reactie van
de werkers van het eerste uur: ‘U hebt hen gelijk gemaakt aan ons.’ Ze willen het wij-zij-denken,
de muur, in stand houden. God doorbreekt echter het wij-zij-schema en maakt er een solidaire
groep van. God gunt iedereen het leven en nodigt allen uit hetzelfde te doen.
De huiseigenaar gaat er vijfmaal op uit om werkers te zoeken. Hij roept hen en zendt hen in zijn
wijngaard. Iedereen is goed genoeg om te komen werken. In het Rijk van God is iedereen welkom.
Geen uitzonderingen. Maar er moet wel gewerkt worden. Onze inzet is onmisbaar. En er is zoveel
werk te doen, dat iedereen nodig is, al is het slechts voor een uur.
God is uiterst menselijk en dat zien we in het gunnen. Hij gunt iedereen het nodige. Hij geeft,
zonder te letten op wat wij voor Hem doen. Hij nodigt ons uit steeds verder te groeien in de
prachtige waarde van het gunnen.
De laatsten worden eersten en de eersten worden laatsten. Maar het mooie is dit: eenmaal de
eersten de laatsten zijn geworden, zijn ze inderdaad de laatsten die dan weer de eersten worden.
Zo is er in het Rijk van God geen eerste en geen laatste. We zijn allen gelijk voor de Vader. Want
Hij houdt van iedereen evenveel.

Het woord in mijn leven
Op welk concreet terrein leef ik in een wij-zij-schema? Hoe kan ik dat overwinnen? Gun ik
iedereen het nodige om menswaardig te leven? Kan ik onberekend goed zijn? Heb ik oog voor de
laatsten en plaats ik hen op de eerste rij?

Bidden met het Woord
Goede en uiterst menselijke God,
de laatsten zijn voor U de eersten.
Altijd doorbreekt U consequent
onze wij-zij-schema’s.
U wilt dat we allen zussen en broers zijn,
gelijkwaardige kinderen van U.
U gunt elke mens op aarde
een menswaardig bestaan.
U nodigt ons allen altijd weer uit
iedereen het volle geluk te gunnen.
Maak ons hart zo goed als het Uwe.
Laat ons niet groot gaan op onze inzet
maar op Uw grote, menselijke liefde. Amen.
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