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overdenking

gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Na deze overdenking klinkt er een lied om naar te luisteren, het Agnus Deï uit de Mass for 
Peace – The Armed Man van Karl Jenkins. De tekst van het Agnus Deï, Latijn, is in het 
Nederlands: ‘Lam van God dat wegdraagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons, 
Lam van God dat wegdraagt de zonden van de wereld: Geef ons vrede!’

Deze week is de vredesweek. De vlag aan de Potkaamp, de regenboogvlag met daarop 
Peace, laat dat zien. Activiteiten die we andere jaren organiseerden kunnen dit jaar niet 
doorgaan, maar de Raad van Kerken heeft wel gevraagd om er in zondagsvieringen 
aandacht aan te besteden.

En daarom koos ik voor een stuk uit die bijzondere 
Mass for Peace van Karl Jenkins. Hij schreef het in
1999 voor het nieuwe millennium en in 2000 werd het
voor het eerst uitgevoerd, en in de jaren daarna
wereldwijd op vele plaatsen, ook in onze regio.
Misschien weet u nog dat er een aantal jaren ophef
ontstond toen het uitgevoerd zou worden in Saasveld,
de mis voor vrede, riep onvrede op. De intentie van
Jenkins was om op de drempel van het nieuw
millennium aan de orde te stellen hoeveel onvrede en
oorlog er in de wereld is, ook tussen religies. En hoe
oorlog, haat en geweld telkens weer aanzwelt en in
opmars is. In het stuk klinken teksten uit verschillende
religies, het Jodendom, de Islam en het Hindoeïsme,
en ook de Christelijke traditie, zoals dus het Agnus
Deï. 

Een pleidooi voor vrede en verdraagzaamheid, dat is deze Mass for Peace, die ook heet: 
The armed man, want de mens stelt zich teweer tegen de medemens. In woorden, in 
verdachtmakingen, in het kwaadspreken over elkaar, op kleine schaal tussen mensen 
onderling, op grote schaal op wereldniveau, en bij alle vormen van samenleven 
daartussen in. Of misschien beter gezegd in alle vormen van niet-samenleven. 

Onvrede zien wij ook in de Evangelielezing van vanmorgen. De arbeiders in de wijngaard 
van de Heer, uitgenodigd door de Heer, de huismeester. Hij nodigt gedurende een dag op 
verschillende momenten van de dag, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat werkers uit 
om te werken in zijn wijngaard. Wanneer de druiven geoogst moeten worden, en dat is in 



deze tijd van het jaar, moet er hard gewerkt worden, er zijn veel werkers nodig, er moet 
veel werk verzet worden. Van vroeg tot laat worden ze aangeworven. 

Willem Barnard schreef ooit het lied ‘Van het werk in de wijngaard’, 14 coupletten, 
tweemaal zeven, tweemaal volheid, de overvolle maat van Gods liefde die er is voor allen 
die ooit hebben meegewerkt in zijn Wijngaard. Zo vertaalt hij de gelijkenis van Jezus naar 
mensen die de weg van het geloof zijn gegaan, van de alleroudste vader tot de 
allerjongste zoon en daar kun je net zo goed alleroudste moeder en allerjongste dochter 
invullen.  ‘Die vroeg zijn aangeworven van die wordt veel gevraagd: zij zwoegen van de 
morgen, tot midden in de nacht. Die later zijn gekomen die krijgen veel te veel ze vragen 
mét de vromen een evenredig deel.’ Dat de lateren evenveel krijgen als de eerderen is in 
de ogen van de eerderen: veel te veel. Zij spreken hun onvrede uit en morren bij de 
uitbetaling van het loon, het is gewoon niet eerlijk, vinden zijn, zij vinden de huismeester 
van de wijngaard oneerlijk. En vertaald zou dat betekenen: zij vinden God niet eerlijk, want
door al hun gezwoeg vanaf het vroegste uur zouden zij toch meer beloning van God 
moeten ontvangen. De boodschap van Jezus is dat Gods genade er is voor een ieder die 
bijdraagt aan zijn Koninkrijk, genade zal hun lonen: een evenredig deel. 

Die onvrede, dat gemor kunnen we, mens als we zijn misschien best meevoelen. Onvrede
en gemor is er in de samenleving als het gaat om eerlijk salaris, om goede beloning. 
Onvrede is er in beroepen waarin de werkdruk enorm hoog is en de waardering en 
beloning achterblijft. Denk maar eens aan de werkers in de zorg, en dat is volstrekt 
begrijpelijk. Dat maakt misschien de gelijkenis van Jezus ook lastig, want de morrende 
werkers hebben toch echt wel een punt. 

Maar Jezus heeft ook een punt en dat is hoe mensen met hun medemensen omgaan, en 
naar elkaar kijken en over elkaar oordelen. Is bijvoorbeeld iemand die al een levenslang 
naar de kerk gaat meer waard dan iemand die veel later tot geloof gekomen is? En is de 
oudste religie meer waard dan jongere religies? Is het gemeentelid dat enorm veel tijd en 
energie besteed aan het kerkenwerk meer waard dan iemand die heel weinig bijdraagt? 

Ben jij meer waard dan een ander? Ben ik minder waard dan een ander? Het gaat er om 
wat je waard bent en dan niet uitgedrukt in geld, of economische waarde, of status. Het 
gaat er om wat je waard bent als mens in de ogen van de Schepper. De huismeester is de 
Heer, de Schepper van al zijn schepselen, en Jezus maakt duidelijk dat die Schepper, zijn 
Vader, al zijn kinderen evenredig lief heeft en hen een evenredig deel gunt, niet om wat ze 
presteren, maar om wie ze zijn. De gelijkenis is dus vooral een belangrijke les in het 
accepteren dat jouw medemens, hoe anders die ook is niet minder of meer waard is dan 
jijzelf. En om daar een goede weg in te vinden is een levenslang proces en vaak een 
levenslange strijd.

Alleen al de strijd die mensen voeren als het gaat om hun zelfbeeld. Minder- 
waardigheidsgevoelens kunnen je diep kwellen en leiden tot neerslachtigheid. Als anderen
die zich boven jou verhieven en verheffen omdat zij zich meerderwaardig voelen jou maar 
steeds klein maken en onderuit halen, zet zich dat wel in het diepst van je vezels. En als je
dan tevoorschijn komt, iets meer jezelf wordt, jouw talenten ontwikkelt, je vleugels uitslaat 
en daar waardering voor krijgt, dan komt de strijd, want zij die je klein wilden houden gaan 
morren, komen in opstand, lijken op die werkers van een eerder uur die het niet kunnen 
uitstaan dat de huismeester ook hen waardeert die later tot bloei komen, die later aan de 
tijd komen. 



De gewapende mens, de Armed man, gaat de strijd aan uit onvrede, omdat die een ander 
het licht in de ogen niet gunt. Omdat die zichzelf belangrijker vindt en verheft, omdat die 
vindt dat hij of zijn meer rechten heeft. Maar de woorden van Jezus maken duidelijk dat 
ieder schepsel van God gelijke rechten heeft, in de ogen van God gelijk van waarde is, en 
dat zijn genade evenredig is. 

De boodschap over leven in vrede met elkaar is bepaald niet zacht en soft, maar is een 
enorme uitdaging om te leren dat meer en minder niet zou mogen bestaan. En dat dat in 
de ogen van God niet bestaat. In zijn Wijngaard, zijn Jeroesjalaïm, zijn Stad van vrede telt 
de volstrekte gelijkwaardigheid, daar waar mensen waardig leven mogen, en élk zijn naam
in vrede draagt.

Amen 


