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Ooit, in de zesde eeuw, schreef Benedictus van Nursia in 73 hoofdstukken zijn 
kloosterregel, die de basis is voor het leven in de Benedictijnse kloosterorde. Hij 
schreef het voor beginners, wat de Benedictijn Wil Derkse, directeur van Gastenhuis 
de Slangenburg in Doetinchem in 2000 bracht tot het schrijven van zijn Levensregel 
voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven. Een alleraardigst, 
maar vooral ook heel treffend boek, niet hoogdravend, maar juist vrij aards, met 
praktische aanwijzingen hoe je in het dagelijks leven kunt staan met aandacht. 
Aandacht voor de dingen die een mens te doen heeft, waarbij je de kunst van het 
beginnen leert verstaan evenals de kunst van het ophouden. Je hebt aandacht voor 
alle levensterreinen van je bestaan. Je dendert niet alleen maar door in één ding, 
maar hebt naast aandacht voor bijvoorbeeld werk, ook aandacht voor het bereiden 
en genieten van je maaltijd, en als je van zingen houdt ga je naar je koor en heb je 
een gezin dan besteed je daar aandacht aan, zodat je niet die vader wordt van wie 
de kinderen zich op zondag afvragen wie toch die man is die op zondag het vlees 
aansnijdt. En heb je geen gezin, dan is de kunst van het beginnen en evengoed de 
kunst van het ophouden misschien nog wel uitdagender, want soms moet je jezelf 
stimuleren om iets te gaan doen of iets te gaan laten, ergens mee te beginnen of 
ergens mee op te houden. 

Prachtig vind ik nog altijd het voorbeeld van Derkse over wat er met je gebeurt als de
telefoon gaat op een moment dat het jou niet uitkomt. Sta je net boven je pannen, de 
maaltijd klaar te maken, die je net inderhaast bij de supermarkt hebt gehaald, je 
dacht dat dat even snel kon, maar er was ook nog een rij en je vergat ook nog de 
crème fraîche, dus moes je nog weer terug en dacht je toch werkelijk 'ik heb een heel
zwaar leven', maar sta je daar dus eindelijk in de keuken, gaat de telefoon. Dan kan 
het zijn dat je denkt: grrr... wie belt me nu weer? Zal wel weer die regionale krant zijn 
die maar steeds weer uit dat bel-me-niet-register lijkt te ontsnappen.... Benedictus 
zegt: “Gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal
eens zeggen: Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen.” Je dankt God voor wie er
op je weg komt, ook als dat ongelegen komt. En vertaald naar dat telefoontje... je 
wacht twee tellen langer, en bedenkt: wie zou God nu op mijn pad brengen? En dan 
neem je anders de telefoon op, doe je anders de deur open. En mag je hopen dat je 
aardappels niet droogkoken. Maar geloof me, het werkt. En geloof me ook, je denkt 
er niet altijd aan, dus kan het zijn dat je de telefoon niet altijd vriendelijk opneemt. En 
wat als er dan weer een of ander bedrijf belt tijdens etenstijd? Versta je dan de kunst 
om vriendelijk te blijven? Waarbij vriendelijk iets anders is dan meteen toegeeflijk. 



Een andere, heel inspirerende regel van Benedictus staat in hoofdstuk 3, waar het 
gaat over het betrekken van broeders in het beraad. Alle broeders moeten er bij zijn. 
En de abt luistert naar hen allen. “De reden nu waarom wij hebben vastgesteld, dat 
allen voor het beraad bijeengeroepen moeten worden, is, dat de Heer vaak aan een 
jongere openbaart wat het beste is”. Zegt Benedictus. Dus niet alleen de broeder die 
al jarenlang in het klooster zit en al zoveel levenservaring heeft, maar ook de 
jongstaangetredene. Die heeft evengoed een nuttige inbreng, misschien wel omdat 
hij met frisse blik naar de dingen kijkt. Of misschien omdat hij net even anders tegen 
dingen aankijkt. 

Om die reden is het ook zo fijn als er in een kerkenraad mensen van verschillende 
generaties zitten. Mensen met veel ervaring in het kerkenwerk, evengoed als 
mensen die, om het zo eens te zeggen 'net komen kijken'. En dus met evenveel recht
van spreken hun bijdrage mogen leveren! En waarom zou iemand van 88 niet in een 
kerkenraad kunnen zitten, met misschien wel een heel verrassende blik op zaken? 
Principieel moet er volledige gelijkwaardigheid zijn tussen degene met wel 10 
dienstjaren en degene die er net een maand bij is. Principieel mag er geen 
onderscheid zijn in waarde tussen de nieuwkomer en de oudgediende. 

En hiermee zitten we voor m'n gevoel midden in het hart van het Evangelie voor 
vandaag, dat bekende verhaal van Jezus, die gelijkenis van hem over de arbeiders in
de wijngaard, die van het vroege uur en die van het latere uur en van die ter elfder 
ure ook nog eens aan de arbeid gingen. 

Nu is het niet zo dat die arbeiders van het elfde uur werkschuw of lui waren hoor, ze 
kwamen gewoon niet eerder aan de beurt. Wellicht hadden ze juist heel graag ook de
hele dag willen werken in plaats van de hele dag willen wachten. 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.

Wachten op werk als je het niet hebt of niet meer hebt. Wachten en hopen dat er toch
nog ergens een baan is te vinden, na de zoveelste vergeefse sollicitatie. Wie er 
ervaring mee heeft, weet hoe dát voelt. Of dat je eigenlijk nog best graag had willen 
werken, maar je leeftijd gaf de grens aan, of je lichaam bepaalde de grens, of je 
geestesgesteldheid. Het niet hebben van werk, het niet meer hebben van werk... het 
kan een tragedie voor je zijn, voor jou en je omgeving, als er al een omgeving voor je
is. 

Nu dan, arbeiders die de hele dag in touw waren, andere een halve dag, sommigen 
nog maar één uur. Allen nodig om de klus te klaren, allen nodig om een bijdrage te 
leveren. Allen krijgen een beloning. En daar gaat het dus over. Het lijkt een volstrekt 
oneerlijke beloning, want ze krijgen allemaal het zelfde loon. Eén denarie, een 
dagloon. 



Ik vind het eerlijk gezegd wel briljant
van Jezus dat hij met een gelijkenis
komt waarin het over werk en geld
gaat, met name dat laatste. Over geld
als beloning. Want gaat het over geld
dan worden de oren gespitst! Dan
luisteren de hoorders aandachtig. Als
het gaat over geld dan luisteren
kiezers opeens wel naar politici. Als
het gaat over geld dat besteed wordt
aan nieuwkomers, die dat in de ogen
van velen niet verdienen, dan worden
oren gespitst en rode potloden alvast
goed geslepen, net als de tongen die
daar venijnige dingen over zeggen. 

Het is een gelijkenis, dus het gaat uiteindelijk niet over het geld. Het gaat er Jezus 
om wat de mens waard is, wat die arbeiders waard zijn. En uiteraard, het zou geen 
gelijkenis zijn, het is overdrachtelijk bedoeld. 

In Matteüs' tijd, in de tijd dat hij zíjn verhaal over Jezus optekende tot evangelie, in 
die tijd was er een discussie gaande over wie er wel en niet bij de gemeenschap van 
Christus mocht horen. Moest je joods van komaf zijn, of eerst de weg bewandelen 
die bij het joodse geloof hoort, dus eerst besneden worden, je aan de spijswetten 
houden...? Of mogen nieuwkomers, instromers zeg maar, er ook bij horen, en via de 
doop tot het christelijk geloof behoren? En wie heeft dan de meeste rechten, de 
oudste rechten? En bovendien: is er een soort van rangorde? Dat de bestgelovenden
boven aan staan en de mindere onderaan? Dat, wanneer je bijvoorbeeld al je bezit 
hebt weggegeven om Jezus te volgen, je dan dus ook ook een grotere plek krijgt in 
het Koninkrijk van God?

Dat was dus precies de aanleiding voor de gelijkenis. Nadat Jezus de kinderen tot 
zich had laten komen, en gezegd had dat het Koninkrijk van de hemel behoort aan 
wie is zoals zij, komt iemand met de vraag wat voor goeds je moet doen om het 
eeuwige leven te verwerven. Kan dat als je je keurig aan de wetten en regels houdt? 
Nou... zegt Jezus tegen de steenrijke jongeman die hem die vraag stelde... je kunt 
ook overwegen om je bezit te gaan delen met armen... Niet alleen naar de letter van 
de wet leven, dus, maar ook in de geest daarvan handelen. Petrus reageert daarop 
met de vraag waar hij, die zijn bezit weggegeven heeft, alles achtergelaten heeft om 
Jezus te volgen, waar hij dan naar uit kan zien, op kan rekenen? Jezus antwoordt dat
vele eersten de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.

Dat zij die veel hebben, en steeds meer vergaren en zich daar op voorstaan moeten 
inzien dat zij achteraan staan als het gaat om de waarden van Gods Koninkrijk, zeker
wanneer zij ook nog eens op anderen neerzien, hen veroordelen. Dat zij die maar 
denken dat zij de wijsheid in pacht hebben moeten inzien dat er ook andere inzichten
mogelijk zijn, dat de onervaren jongere misschien wel een frissere blik heeft op 
zaken dan wanneer je ook wat bedrijfsblind bent geworden na zoveel jaren. Dat zij 
die aan de macht zijn moeten inzien dat er na jou weer anderen komen die het 



misschien anders doen en dat je dat moet respecteren. Hoe moeilijk het overigens 
ook zal zijn om in deze tijd in de schoenen van Barack Obama te staan. 

Jezus zet een werkelijkheid neer waarin ieder mens telt, en waarin ieder mens tot 
zijn of haar recht zou moeten komen. En waar de regels die mensen verzinnen 
doorbroken moeten worden. Waar de levensregel voor de beginners een wijze les 
moet zijn voor de gevorderden. Waar de levensregel een beginsel is, een principe 
van gelijkwaardigheid. Van gelijke kansen ook. Van de grote rijkdom van het elkaar 
aanvullen en inspireren. De grote kunst dan dus ook van het loslaten van allerlei 
schijnzekerheden die uiteindelijk geen houvast zijn.

Een prachtig moment in de gelijkenis is het moment dat de arbeiders van het eerste 
uur beginnen te morren. Nee, dat moment zelf is niet prachtig, maar heel menselijk 
overigens, ik denk dat ik net zo hard gemord zou hebben, hoor. We moeten ook niet 
doen alsof we vromer zijn dan die arbeiders. En bovendien: ze hadden er een lange 
dag op zitten in de hete zon. Het prachtige is was Jezus zegt tegen één van hen: 
'beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig?' Die 'beste man' is eigenlijk een 
makker, een vriend. 'Makker, ik doe je geen onrecht!', kun je mooi vertalen. Makker, 
vriend! 

Driemaal spreekt Jezus in het Matteüsevangelie iemand met vriend aan en driemaal 
horen wij een mengeling van droefheid en verbazing in zijn stem. Want alle drie 
malen wil die vriend niet meedoen met het feest van Gods vrijgevige liefde, driemaal 
wil die vriend zijn vriend niet zijn. 

'Vriend, ik doe je geen onrecht! Ben je boos omdat ik goed ben?'

'Vriend, hoe ben je hier gekomen, zonder bruiloftskleed?'

En tegen Judas in Gethsémane: 'Vriend, waartoe ben jij hier?'

Drie vragen, en alledrie malen blijft de vriend het antwoord schuldig.

Wat zou ons antwoord zijn als Jezus ons vriend zou noemen, vriend of vriendin? Zit 
daarin niet de diepste 'beloning', voor zover je van beloning mag spreken, maar zit 
daarin niet de diepste waarde?! Dat wij vriend, vriendin van Jezus mogen heten, 
zoals wij kind van God mogen heten. Want daarin worden wij op de volste waarde 
geschat van wie we zijn. Niet onze prestaties, maar wie we zijn en mogen zijn: 
medewerker in de wijngaard van Hem die goed is. En rechtvaardig! 

Amen


