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Inleiding.  
Het is vandaag 4 oktober. Sterfdag van Franciscus van Assisi. Toen iemand hem de 
vraag stelde waarom ieder achter hem aanliep zei hij ;  "God vond geen kleinere en 
mindere broeder waarin hij aan de mensen kon laten zien hoezeer Hij van heel de 
schepping en van iedere mens houdt." Ter ere van Franciscus heb ik daarom het 
thema gekozen “Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven”, want uit de dienst 
zelf is dat thema niet zomaar uit te halen. Dit is wel op de wijze hoe Jezus vaak 
onderwees, liefst met verhalen met een open eind, zodat je zelf de bedoeling op het 
spoor moest komen. Vandaag gaat het over één van die verhalen, een verhaal over 
een wijngaard. En de wijngaard kan voor veel dingen staan. In ieder geval is de 
wijngaard een teken van de liefde van de wijnbouwer voor de wereld , voor de mens. 
Een wijngaard als symbool voor de relatie tussen God en zijn volk, waarin er een 
ongekend vertrouwen in de mens is om vrucht te dragen. En dan kijk ik toch ook 
weer naar Franciscus. 
  
Het eerste lied van de dienst  ‘Zo vriendelijke en veilig als het licht’ benadrukt de 
liefde van God voor de mens en hoe Hij alles in het werk stelt om de mens in zijn 
kracht te zetten.. Een prachtig lied om deze dienst mee te beginnen. 
 
 
Overweging. 
Mensen van de weg van Jezus, 
Ik ben de laatste jaren gewend om in de vakantie eens diep in mijn boekenkast te 
duiken om daar een of ander oud, stoffig theologisch boek te pakken, dat ik totaal 
vergeten ben of geen idee meer heb waar dat over gaat. Boeken die eigenlijk 
absoluut niet meer actueel en door de tijd ingehaald zijn. Jullie merken wel, ik ben 
goed duurzaam bezig.  
En nu heb ik al een aantal keer een boek van Harvey Cox mee genomen op 
vakantie. Een Amerikaanse theoloog zeer bekend eind jaren 60, begin 70 met 
toendertijd een aantal theologische bestsellers. In die bestsellers ben ik wat minder 
geïnteresseerd, maar juist die andere minder populaire boeken van hem vind ik best 
weer interessant om te lezen. Soms kom je er niet doorheen, soms totaal 
achterhaald, maar soms ook zeer verrassend en actueel. Deze  zomer had ik het 
boek ‘de verleiding van de geest’ en er was een onderdeel uit dat boek dat mijn 
aandacht trok. En dat was het belang van ‘verhalen vertellen’. Zoals Cox zegt ; 
‘religie ontstaat uit de ingeboren behoefte van elk mens om verhalen te vertellen en 
die te horen, verhalen te bezitten om er zijn leven naar in te richten’. En ook zegt hij: 
‘Bijna alle religies starten vanuit verhalen om daarna snel te  verdorren tot 
wetboeken, dogma’s en systemen’. In het boek ‘de verleiding van de geest’ 
behandelt Harvey Cox alles vanuit het verhaal, vaak zijn eigen verhaal over zijn 



eigen geloofsontwikkeling. En geen wonder dat hij zich geïnspireerd voelt door de 
verhalenverteller pur sang : Jezus.  
Jezus die het liefst mensen zelf na liet denken , niet door te strooien met 
geloofsthema’s , dogma’s maar door verhalen/ parabels/ gelijkenissen te vertellen. 
Verhalen vaak zonder een echt einde, maar heel vaak eindigend met een vraag. 
Waardoor je zelf na moet denken over de betekenis van het verhaal of de 
gevolgtrekkingen zelf moet ondergaan.  
En hierin staat hij in een rijke traditie van het Jodendom.  Want hij heeft heel wat 
voorbeelden die dat voorheen ook al deden. 
Zoals de profeet Jesaja, waar we net een verhaal of was het een lied van hebben 
gelzen. En dat staat er  zo levendig dat je het voor je ziet. Verplaatst u eens in een 
toehoorder , u zit lekker ergens op een marktplaats , onder een boom in de schaduw 
, drankje binnen handbereik en daar zingt Jesaja een lied over de wijngaard. Een 
wijngaard waarin alles prima is voorbereid, het wachten is op de zoete druiven waar 
heerlijke wijn van gemaakt kan worden. En je nipt nog eens aan je glas wijn en dan. 
In een keer geen lockdown, maar een shockdown, er blijken enkel wrange druiven te 
zijn. En die prachtige wijngaard wordt een wildernis. De mensen van Judea 
toendertijd wisten drommels goed wat Jesaja bedoelde. Zij waren de wijngaard , zij 
zorgden voor wrange druiven, geen rechtsbetrachting, maar rechtsverkrachting.  
Als Jezus ook weer met een verhaal over de wijngaard aan komt, resoneert het o zo 
bekende verhaal van Jesaja natuurlijk mee. De gelijkenis van de onrechtvaardige 
pachters is overbekend. Maar jammer genoeg heeft de kerk er snel een eigen draai 
aan gegeven. Een draai die hen heel goed uitkwam, de kerk die de plaats van het 
jodendom in nam. Wat dat voor desastreuze gevolgen heeft gehad hoef ik denk ik 
niet meer uit de doeken te doen. Maar dat vanaf die tijd de Joodse gemeenschap 
eigenlijk vogelvrij verklaard was, tot uiting komend in middeleeuwse pogroms tot 
Auschwitz zegt voldoende.  
In 2014 stond de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters centraal op de Israël 
zondag en was er een mooi katern uitgegeven onder de naam ‘Erkenning en 
Rechtvaardigheid’. In dat katern kwamen een aantal mensen aan het woord hoe zij 
keken naar deze gelijkenis. Een rabbijn, een bevrijdingstheoloog, een palestijnse 
banneling. Zeer verrijkend om zulke verschillende stemmen te horen over dit 
verhaal. Maar één ding was duidelijk de uitleg zoals die eeuwen gehanteerd was, die 
kon niet meer.  
Maar hoe moeten we de gelijkenis dan wel lezen ? Grappig was dat de 
bevrijdingstheoloog uit Zuid Amerika best wel sympathie had voor de pachters. Hij 
maakte de vergelijking in eigen land met die boeren zonder land, die een stukje 
pachten van een grootgrondbezitter en totaal worden uitgezogen door zo’n man. 
Verrassend deze kijk op deze gelijkenis, maar voor mijn gevoel gaan we dan weer 
een andere extreme kant op. 
Het meeste werd ik gegrepen door een paar andere aspecten in de verschillende 
verklaringen. De rabbijn die duidelijk maakt dat Jezus spreekt als Jood tegen andere 
Joden. Het is volgens hem een verhaal van interne Joodse kritiek, wat wij niet 
zomaar kunnen gebruiken voor eigen belang. Verder is er ook een duidelijk verschil 



tussen het verhaal van Jesaja en Jezus. Jesaja heeft het bij de wijngaard over het 
volk als geheel, maar Jezus spreekt enkel over de machthebbers, de leiders , de 
pachters. En dat is bewust, want hij is aan het discussiëren rond de tempel met de 
geestelijke leiders van het volk.  Die geestelijke leiders zijn  zijn verantwoordelijk 
voor het welzijn van het volk. Dat volk dat het zo zwaar heeft tijdens de Romeinse 
bezetting , uit wordt geperst. En wat is dan de rol van de geestelijke leiders, wat is 
hun handelen, zeker als ze ter verantwoording worden geroepen door de knechten 
en de zoon van de eigenaar.  Mensen die uit naam van God (van de eigenaar) 
kijken of het er wel eerlijk aan toe gaat of er rechtvaardig wordt gehandeld. Maar net 
als Jesaja heeft gezegd blijkt ook nu geen rechtsbetrachting, maar 
rechtsverkrachting te heersen. Het wonderlijke van het het verhaal van Jezus dat het 
een open einde heeft, een einde met een vraag. ‘Wanneer nu de eigenaar van de 
wijngaard komt, wat moet hij dan met de wijnbouwers doen ?’ Jezus zelf veroordeelt 
dus voorlopig helemaal niemand. Hij heeft enkel de vraag gesteld. De omstanders 
weten wel raad met de situatie. Wraak ! En zeg nou zelf, wie voelt niet hetzelfde. 
Gerechtigheid moet toch geschieden. Je kunt die moordenaars toch niet ongestraft 
hun gang laten gaan ? En inderdaad kijken wij uit naar een tijd dat God partij kiest 
voor weerloze, onschuldige , zwakke mensen. Reikhalzend kijken we naar een God 
die korte metten maakt met onrecht. Maar dat blijkt toch niet de God van Jezus te 
zijn. Een God die beantwoordt aan onze behoefte van vergelding. Hij blijft doen wat 
Hij altijd heeft gedaan : zijn wijngaard koesteren met zorg en eindeloos geduld. 
Tegen beter weten in. Hij blijft naar mensen toegekeerd. De weggegooide hoeksteen 
als beeld van Jezus is een teken van een andere levenshouding, waaraan we ons 
mogen spiegelen, aan zijn nooit aflatende liefde.  
Dat visioen van een bloeiende wijngaard, rijk aan druiventrossen van recht en 
rechtvaardigheid wordt pas geloofwaardig als er iets gebeurt met ons, als liefde in 
ons gestalte krijgt.  
Zo maar een verhaal. Maar wat een inhoud. Ik ben de overweging gestart om het 
belang van verhalen te duiden , zeker in moeilijke tijden. In vroegere tijdenals het 
tegen zat werden verhalen verteld, zoals de vrienden van Jezus hebben gedaan 
toen ze zelf verantwoordelijk werden na het afscheid van Hem en vervolgd werden 
Of de ballingen in hun ballingschap. Verhalen om weer terug te gaan naar hoe het 
ooit begon. Waardoor je geïnspireerd werd. Wie je eigenlijk behoort te zijn. Onze 
gemeente zit ook in moeilijke tijden. Dan kun je van alles doen, maar misschien is 
het belangrijkste wel ‘verhalen vertellen’. Waarom heb je ooit gekozen voor het 
Open Pastoraat, wat vind of vond je er, wat doet het me je ? En dat kan en mag heel 
verschillend zijn. Laat ik starten met mijn verhaal. Komend vanuit een toch wat 
traditionelere kerk werd ik op een gegeven moment toch zoekende. Volgens mij op 4 
oktober 1982 waren er op veel plaatsen  speciale interreligieuze bijeenkomsten rond 
Franciscus van Assisi omdat hij 700 jaar eerder geboren was. Het is toevallig nu ook 
4 oktober. In Gorinchem was een bijeenkomst in de katholieke kerk. Een aantal 
religieuze leiders vertelden wat en er werd mooi gezongen. Als laatste kwam een 
predikant in een slobbertrui aan het woord. Hij vertelde het bekende verhaal van 
Franciscus en de wolf. De wolf die een dorp in gijzeling hield en hoe Franciscus daar 



de wolf op aansprak. En zo zei hij die wolf kan van alles zijn, bewapening, milieu 
vervuiling, armoede. Maar  ineens had deze predikant het niet alleen daarover, maar 
ook over de wolf in jezelf . De angsten die je hebt, maar ook de schaduwkanten die 
je ver weg stopt en die waar je eigenlijk niet mee geconfronteerd wil worden. Ik stond 
perplex, op dat moment viel bij mij iets op zijn plek. Aan de ene kant een geloof dat 
met met beide benen in de maatschappij staat en op komt voor rechtvaardigheid, 
maar ook een geloof dat verinnerlijkt kan worden. Dorothee Sölle noemt het ‘verzet 
en overgave’ en Frere Roger van Taize “strijd en aanbidding”. Ik kwam erachter dat 
de predikant Roel Waterval heette en verbonden was aanhet Open Pastoraat. De 
zondag erop ging ik en opnieuw werd ik getroffen door wat er gezegd werd, maar 
ook door de liturgie en de liederen van Huub Oosterhuis waarin ik ook weer 
herkende wat ik zocht, verzet en overgave, strijd en aanbidding. Dat is mijn verhaal 
met de ontmoeting van het Open Pastoraat , een gemeenschap die er niet voor 
zichzelf is, maar voor de stad, voor de maatschappij en ook ergens een wat 
mystieke inslag heeft. Zodat we het verzet en de strijd, vol kunnen houden. 
Misschien goed als ieder zo zijn verhaal zou kunnen vertellen en vanuit die verhalen 
kunnen  ventileren wie en wat we zijn als gemeenschap.  
Zodat ook het Open Pastoraat weer een wijngaard is waar het goed toeven is, er 
druiventrossen van recht en rechtvaardigheid voor de wereld, voor de maatschappij 
geoogst mogen worden en we in Gods vrede mogen leven.   Amen. 


