
Les 29: Ieder evenveel!

Jezus vertelde het volgende verhaal:
De werkers in de wijngaard.

Iemand had een wijngaard. Op een ochtend ging hij vroeg van 
huis. Hij zocht mensen die voor hem wilden werken. Hij sprak 
met hen af dat ze voor een hele dag werken een zilverstuk 
zouden krijgen. Er was veel werk te doen en om negen uur ging 
hij weer naar de markt om te kijken of hij nog meer arbeiders 
kon krijgen. Tegen deze mensen zei hij:’Kom bij me werken, 
ik zal je geven waar je recht op hebt.’ Dat deden ze. Om twaalf uur en om drie uur deed 
hij hetzelfde. Weer vroeg hij mensen om bij hem te komen 
werken. Om vijf uur ging hij nog eens naar de markt. Aan een 
aantal mensen die daar nog stonden vroeg hij:’Waarom zijn jullie 
niet aan het werk?’ ‘Niemand heeft ons gevraagd’, 
antwoordden zij. ‘Kom ook in mijn wijngaard werken’, zei hij 
toen. Toen het avond werd zei hij tegen degene die 
toezicht hield: ‘Roep de arbeiders en geef ze hun loon. Betaal 

eerst de mensen die het
 laatst zijn komen werken. De mensen die om vijf uur waren 
komen werken kregen iedere een zilverstuk. De mensen die 
’s ochtends vroeg waren begonnen
dachten: Wij krijgen vast wel meer. 
Maar ook zijn kregen een zilverstuk.
 ‘Het is niet eerlijk!’ zeiden ze, ‘De 
mensen die om vijf uur kwamen hebben
maar een uur gewerkt en wij de hele 

dag in de hitte.’ De 
eigenaar zei: ’Ik doe 
jullie toch niet tekort.  Ik heb toch met jullie 
afgesproken dat je een zilverstuk zou krijgen? 
Pak het geld nu maar aan. Ik wil de mensen die 
later zijn gekomen evenveel geven. Het is toch mijn 
geld? Of kun je het niet hebben dat ik goed 
ben? De mensen die nu achteraan staan, zullen 
vooraan staan en wie nu het eerst komt, zal het 
laatst komen.’

De overgebleven letters vormen een zin:
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Je vindt deze gelijkenis in de 
bijbel in Mattheüs 20: 1- 16



Zoek de dertig verschillen!



Bij deze gelijkenis ben ik met de kinderen naar buiten gegaan, na een gesprekje 
over vakantiewerk en geld verdienen.
De bankjes op het schoolplein waren het arbeidsbureau.
Als eerste heb ik de jongens met de grootste mond aan het werk gezet. In de 
zon het plein vegen. Voor elke minuut werken beloofde ik hen 1 eurocent. We 
spraken af dat ze 20 minuten zouden werken.
Na 5 minuten zette ik het volgende groepje aan het werk. Schoffelen in de 
schooltuin.
Na de volgende 5 minuten ging er een groepje op pad met vuilniszakken. Afval op 
het schoolplein zoeken.
De laatste 5 minuten  veegde het laatste groepje alles op met stoffer en blik.

Na ze flink te hebben geprezen kwam de uitbetaling in de klas.
Eerst het laatste groepje. 
Iedereen krijgt 20 cent.
Na al het commentaar dat het niet eerlijk is enzo, las ik het stukje uit de bijbel 
voor.
Met een nagesprek over hoe goed God is.

Het drama op het volgende werkblad kan natuurlijk ook!






