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Oktober is de maand van de druivenoogstfeesten 

En daar horen liederen bij. Het lied van de vriend en zijn wijngaard hoort bij het 

wijnoogstfeest. Het lied begint heel beloftevol, maar dan slaat de stemming om in een klacht. 

De wijngaardenier had op goede druiven gehoopt, maar hij kreeg slechts zure vruchten. 

Ervaren wij niet iets gelijksaardigs in de tuin van ons leven, in onze wereld.  

God heeft zoveel energie en liefde geïnvesteerd in zijn wijngaard, de tuin van de schepping.   

Hij schiep de zee, de bomen, de dieren op het land, de vogels in de lucht ….   

En Hij vertrouwd erop dat wij als goede pachters zijn scheppingswerk voort zetten.  

Dat wij zorg dragen voor groei en bloei van mooie druiven. Maar de druiven zijn zuur.  

Al te vaak zien we dat de tuin van de schepping geweld wordt aangedaan: we zien sociaal 

onrecht, een oneerlijke verdeling van de vruchten van de aarde, armoede, vluchtelingen  

en dakloze.  Het lijkt wel of de wijngaard -  de tuin van het leven – overgegeven  

is  aan mis groei en verwildering. Hoe moet het verder met de schepping, met de wereld,  

met ons persoonlijk? 

 

Als Franciscus van Assisi als jongeman  in een plaatselijke oorlog gevangen genomen wordt, 

denkt hij veel na over zijn leven. Als hij weer vrij is ontmoet hij op een dag een melaatse.  

Hij omarmt de melaatse en – in hen – allen die buitengesloten zijn van de samenleving.  

Franciscus zag alles en iedereen als een gift van God. Voor Franciscus is niemand een 

vreemde, een vijand. Hij vraagt zijn volgelingen hun leven vreedzaam te delen met de geringe 

en verachte mens. 

 

De naamkeuze van paus Franciscus is op z’n minst opmerkelijk.  

Volgens mij heeft de paus deze naam om twee redenen gekozen.  

Om armen en iedereen die buitengesloten wordt in de samenleving opnieuw centraal te stellen 

in het leven van alle gelovigen en om duidelijk te maken dat de Kerk vernieuwing nodig 

heeft, herstel. Onlangs bracht paus Franciscus een bezoek aan Sant’ Egidio. 

Een lekenbeweging die zich inzet voor de armen en dakloze.  

Zichtbaar geroerd luisterde de paus naar de verhalen van mensen die in de stad uit de boot 

vallen: een bejaarde vrouw, een verstandelijk gehandicapte en illegale immigrant.  

Vervolgens omhelsde hij ze. 

 

In zijn toespraak beschreef Franciscus Europa als een vermoeid werelddeel dat zijn wortels 

kwijt is. Een moderne cultuur gebaseerd op afdanken. Alles wat niets produceert wordt 

afgedankt. Kort gezegd: paus Franciscus laat ons zien hoe christenen volgens hem gelukkig 

kunnen worden. Niet door mee te gaan in de structuren van macht en materie, maar door voor 

de armen te kiezen. Het behoort tot de zending van de kerk om zich voor de armen, de 

migranten in te zetten. God heeft ook ons nodig. 

Moge wij ons verantwoordelijk weten om als medeschepper, de tuin van God, onze aarde 

mooi te houden en heel te maken.  Een uitdaging voor ieder van ons om de naam van 

Franciscus ook zelf binnen onze geloofsgemeenschap waar te maken. 

‘Vrede en alle Goeds’ moge ook ons devies zijn. 

   


