
25e zondag: Verbeeld de vrede 
 
Afgelopen dinsdag kreeg onze minister van financiën, Jeroen Dijsselbloem, hulp van een 12 jarige 
collega, de Rotterdamse scholier Haci Nuh. In maart werd hij benoemd tot mini-minister van 
Financiën en hij mocht op Prinsjesdag het koffertje met de miljoenennota mee helpen dragen. Dat 
koffertje was best wel zwaar, zo vertelde hij na afloop. Haci was eerder bij burgemeester Aboutaleb 
van Rotterdam opgevallen tijdens het Nationaal Geldexamen. Op de vraag waar hij zijn geld aan zou 
uitgeven als hij minister van Financiën van Rotterdam zou zijn, had hij geantwoord: Het liefst geeft ik 
het geld aan vluchtelingenkampen, vrede en rust in de stad en monumenten. Ook wilde hij de handel 
met andere landen stimuleren. Een prachtig antwoord van deze 12 jarige jongen, die daarmee 
haarfijn aangeeft wat voor hem belangrijk is in het leven: een goede opvang en nieuwe 
toekomstmogelijkheden voor vluchtelingen, vrede en rust in de stad en monumenten die ons blijven 
herinneren aan dingen die niet goed gingen en ons waarschuwen niet weer in dezelfde fout terug te 
vallen. 
 
Met dit prioriteitenlijstje in het koffertje zou hij prima kunnen functioneren in het Koninkrijk Gods, 
waarover het Evangelie vandaag verhaalt. Want in het Koninkrijk Gods gaat het vooral om zaken als: 
vrede, rechtvaardigheid, mensen tot hun recht laten komen, ieder geven wat hem/haar toekomt, 
mensen nieuwe kansen geven, ook al komen ze pas heel laat tot inzicht dat ze met hun leven, hun 
egoïsme niet op de juiste weg zaten en daarmee anderen en de samenleving tekort deden. De jonge 
Haci zou het geld heel anders uitgeven dan hij in de grote wereld om zich heen ziet gebeuren. Een 
wereld waarin de eersten, de rijken en machtigen, de kapitaalkrachtigen, de mensen die het in het 
leven hebben getroffen, zichzelf verrijken en zich allerlei privileges toe eigenen.  
Ik denk dat de jonge Haci meer mensen zou willen laten profiteren van de oplevende economie in 
Nederland, en dat hij ook de arme kant van Nederland beter zou hebben toebedeeld. Niet iedereen 
profiteert nog van de welvaart, zo sprak Koning Willem Alexander uit in de Troonrede. 
Werknemers/arbeiders zouden in de wijngaard van BV Nederland een hoger loon verdienen, zo riep 
premier Rutte.  
 
Loon naar werk en inspanning, zo luidt het devies van onze moderne industriële samenleving. Wie 
het eerst komt, het eerst maalt, wie het meest presteert is ook het meeste waard.. voor wat, hoort 
wat. Dat lijkt in onze ogen zo gewoon. Achterstelling, honger, ongelijke verdeling van welvaart en 
goederen, leidt tot onvrede, onrust, ontwrichting van de samenleving en de wereld. Mensen die de 
boot missen, niet volop worden gewaardeerd en erkend in onze maatschappij, kunnen radicaliseren. 
De recente aanslagen zijn daar een zichtbaar teken van. Het roept spanningen en onveiligheid op in 
de openbare ruimte.  
Onze wereld is veelal gebouwd op het recht van de sterkste, de macht van de rijkste. De zogenaamde 
eersten, die op de eerste rij zitten in de samenleving en de kerk, de mensen die alles mee hebben en 
zichzelf wel redden, zoals topambtenaren die zichzelf terecht of ten onrechte extra bonussen 
toekenden, alsof hun riante salaris niet toereikend was voor hun goed presteren. 
 
Het zijn de “eersten” die veelal de dienst uitmaken en zichzelf goed redden. Maar de wegen van ons 
mensen, zijn nog lang niet de wegen van God, zo stelt Jesaja in de Eerste Lezing.  
Gaan voor eigen belang maakt het soms moeilijk en onmogelijk om voor iedereen de zon te laten 
schijnen, zoals God het zou willen. Ja, we kunnen soms moeilijk de zon in het water bij de ander zien 
schijnen, bij mensen die het volgens ons niet hebben verdiend. Net als de werkers van het elfde uur 
uit de parabel, gunnen we sommigen niet evenveel als onszelf en beslist niet meer! 
De parabel die Jezus ons vertelt, wil ons duidelijk maken dat God heel anders tegen mensen en 
dingen aankijkt dan wij. Gods liefde is niet zo bekrompen, Hij is royaler dan wij. Hij laat de laatsten 
evenzeer meegenieten en delen in het geluk als de eersten. De laatsten zijn Hem evenveel waard.  
De laatsten, in Jezus tijd waren dat de zieken, de zondaars, de heidenen, de mensen die niet mee 
konden komen, de mensen op de laagste rang in onze samenleving. Ze zijn er nog steeds in onze 



samenleving en wereld, de laatsten: de mensen die minder kansen hebben, niet meetellen, de 
minderheden, vluchtelingen, minima, de mensen zonder werk, de mensen in de schuldsanering, de 
gehandicapten en ouderen, de mensen die extra zouden mogen profiteren uit het miljoenenkoffertje 
van de jonge Haci. 
 
Beste mensen, vandaag sluiten we officieel de Vredeweek af, een week waarin we wereldwijd 
werden opgeroepen op verschillende wijze te werken aan vrede, om in actie te komen voor 
verbinding tussen bevolkingsgroepen en te werken aan saamhorigheid. Om te laten zien en uit te 
dragen dat we elkaar het geluk gunnen. Pas als we vrede hebben met elkaars geluk, dan kan ook de 
vrede groeien in onze samenleving en de wereld. 
 
Laten we bidden en hopen dat de droom van de jonge Haci niet verdampt in onze keiharde 
samenleving, maar dat de droom van deze jonge generatie, de droom van velen, de droom ook van 
God, werkelijkheid wordt, n.l. dat we eens in een wereld leven waarin niemand tekort komt! 
 
Amen. 
 
De Lutte, 24 september 2017 
 
Pastor Jan Kerkhof Jonkman 


