
25ste zondag door jaar A        
Mt. 20, 1-16a 

 

Dierbaren, in enkele steden vinden we mogelijkheden om werk te vinden. Elke 

dag komen de werkzoekenden  naar de landeigenaar, om te wachten op werk in 

allerlei beroepen. Bijvoorbeeld: poetsvrouw, taxichauffeur... Wij kunnen ook 

werk vinden via-via. Zij blijven de hele dag  zoekende. Werk is belangrijk.  

En vandaag bekijkt de landeigenaar het standpunt van de werkloze in het 

evangelie. Hij zegt: “Wat staat ge hier de hele dag werkloos?” De 

werkzoekenden  antwoordden hem:” Niemand heeft ons gehuurd.” Hij zegt: “ 

Gaat ook gij naar mijn wijngaard.” 

Beste mensen, veel mensen gingen naar Europa om een comfortabeler leven te 

zoeken waardoor er nu heel veel economische vluchtelingen zijn in Europa. Ze 

kwamen naar Europa want zij vonden geen werk meer in hun geboorteland. De 

werkeloosheid is een groot probleem. Elke dag verdrinken er ook veel mensen 

op de zee die graag naar Europa willen gaan. Geen huisvesting, geen baan, geen 

menswaardig bestaan.  

Vrienden, wij kunnen dit verhaal niet begrijpen zonder goede relatie met God. Ik 

wil graag zeggen dat de bedoeling van God  niet de bedoeling van de mensen is. 

Voor ons klinkt dit verhaal abnormaal, discriminerend. Neen, bij God is er geen 

sprake van discriminatie. Voor God is elke mens gelijk. Hij waardeert elke mens 

naar zijn vermogen en inzet en betaalt hem rechtvaardig uit volgens de 

overeengekomen loonafspraak. Wij hebben allemaal de kans gekregen om te 

werken in de wijngaard van God. En wat betekent wijngaard voor ons? 

Wijngaard is de plaats waar wij wonen, ons land, onze parochie. Wij zijn 

allemaal missionarissen om de blijde boodschap te verkondigen.  

Zusters en broeders, ik wil graag dit nog zeggen. Binnen onze gemeenschap,  

heeft iedereen zijn eigen ervaring met de kerk. Sommige mensen hebben hun 

geloof gekregen via hun ouders: de arbeiders van morgen. Andere mensen, toen 

zij  volwassen waren: de arbeiders van de zesde en negende uur. En anderen 

werden nog later geroepen: de arbeiders van elfde uur. Op die manier zijn wij 

allemaal de kinderen van God. Wij kunnen niet zeggen: ik ben parochiaan sinds 

toen en toen..., dat betekent niets voor God. Voor God zijn wij gelijk.    

Daarom is het loon van de arbeiders  hetzelfde in het evangelie van vandaag. 

Jezus zegt ons: “ Neem wat u toekomt en ga heen. Ik wil aan degene die het 

laatst gekomen is, evenveel geven als aan u.” En “Zo zullen de laatsten de 

eersten en de eersten de laatsten zijn.” 

Jezus is gekomen om de kans te gegeven aan ons zoals de arbeiders van elfde 

uur. Hij is gekomen om ons te redden want Hij is onze verlosser. Bijvoorbeeld: 

verhalen van de verloren zoon (Lukas 15, 11-32), de onvruchtbare vijgenboom 

(Lukas 13, 6-9), roeping van Levi de tollenaar (Markus 2, 13-17), gesprek met 

de Samaritaanse (Johannes 4, 1-42) , de overspelige vrouw ( Johannes 8, 1-11) 

en Petrus de herder van de kudde (Johannes 21, 15-17).  



Laten wij de kinderen van God zijn. Amen. 

Pater Alexis 

 


