
Over het onuitroeibare virus van Gods goedheid….  

 

1. Wat zijn we kwetsbare mensen. Een onzichtbaar virus en de hele samenleving wordt 

ontwricht. We dachten onze zaakjes voor elkaar te hebben (economische groei, we staan 

er goed voor) maar het is vaak niet wat het lijkt. Onze eigen gebouwde (lucht)kastelen 

storten in. Niet alleen mensen met een beperking zijn kwetsbaar! Dus elke dag Biddag! 

2. Met het optreden van Jezus en de komst van Gods nieuwe wereld gaat er opeens een 

nieuwe wind waaien en zijn de dingen ook vaak niet wat ze lijken. Onverwachtse 

situaties ontstaan. Wat sterk lijkt is zwak. Wie eerste denkt te zijn komt het laatst, en 

andersom. Dat vraagt om omdenken… 

3. In dit Bijbelverhaal lijkt het eerst heel oneerlijk. De een werkt hard en lang en krijgt 

aan het eind van de dag 50 euro mee. De ander komt om 16.45 uur nog even langs, 

steekt zijn handen uit en krijgt hetzelfde bedrag! Bij de uitbetaling begint de baas bij hen 

die het laatst kwamen zodat zij die de hele dag al gewerkt hebben dat moeten zien….. Je 

kunt je vast wel wat voorstellen bij de boosheid van die harde werkers….Ook vandaag 

lijken situaties soms oneerlijk. Als het gaat over hoe iemand eruit ziet, over 

huizenprijzen, over leerlingen die bijna niets doen op school en toch gematst worden, 

over vluchtelingen die niets hebben en anderen zoveel overvloed. Wat een verschillen! 

4. In vs.1 van ons Bijbelgedeelte ontdekken we dat dit verhaal gaat over het koninkrijk 

van God. De spelregels in dat Koninkrijk zijn heel vaak anders dan onze spelregels. Het 

Joodse volk was al heel lang onderdeel van het volk van God en deed hard zijn best. Nu 

Jezus optreedt lijkt het erop alsof Hij ook veel aandacht heeft voor de zwakkeren, de 

losers, de beperkten. En het lijkt erop alsof die ook zomaar vrij makkelijk mee mogen 

gaan doen. Alsof het niks kost… Het enige is dat je moet willen komen. Wat je doet na 

vs.7 ‘gaan jullie ook maar naar de wijngaard’ is van het allergrootste belang!  

5. Het gaat hier over Gods goedheid en of Gods verlangen ook jouw verlangen is. Zorgt 

onze beloning om binnen te mogen gaan in Gods rijk ervoor dat we zelf ook vol 

ontferming bewogen zijn? Wil je graag dat alle mensen bij Hem in zijn nieuwe wereld 

mogen genieten? Deze gelijkenis leert ons dat iedereen die bij Hem wil horen welkom is 

bij God (1), dat je Gods liefde niet kunt verdienen maar alleen gratis kunt ontvangen (2) 

en dat je niet jaloers moet zijn (3). Prijst God want zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

 

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 

1. Aandacht hoeft niet veel te kosten. Wees creatief in het omdenken. Wie hebben er last 

van deze nieuwe situatie? Wie komt er in een isolement terecht? Wie kan geen 

boodschappen doen? Naar wie kan er een kaartje of belletje? En vergeet niet te bidden!  

2. ☺☺☺☺ voor de k . nd . ren: vr . . md, hè, wat er a . . em  . . l gebeurt? Iets w . t je 

niet k . n z . . n, een vi . us, is t . ch gev . . rlijk. Gel . kk . g is G . d sterker d . n het 

virus. B . d je mee v . . r kwe . . bare m . nsen? G . d z . rgt voor jou. G . . . . . . s!  

3. ‘Bij hen is geen ruimte voor extra ontferming over de laatsten en de minsten. Hoewel zij 

ontvangen wat hen was toegezegd en voor hen voldoende was, ontstaat bij hen gemor tegen de 

eigenaar. Op onbeleefde wijze (geen ‘heer’) protesteren zij tegen de gelijkstelling van de 

laatkomers met de zwoegers van de hele dag. Menselijk gezien een begrijpelijke reactie. Zij 

verraadt echter hoe groot het verschil is tussen God en mens. In zijn antwoord blijft de eigenaar 

beheerst. Hoewel hij ze had kunnen wegjagen, geeft hij rekenschap. De eerste krijgt wat hem 

beloofd is, de tweede krijgt hetzelfde omdat de Heer het wil! De groepshysterie verliest ‘in naam 

van het recht’ gemakkelijk de mensen uit het oog. De eigenaar handelt met mensen, met mannen 

en hun gezinnen. Hij is vrij om te doen wat hij wil. Het is toch zijn eigen bezit wat hij uitdeelt? Het 

protest blijkt ten diepste geworteld in afkeer van de GOEDE WIL van de eigenaar. De ogen kijken 

boos omdat de Heer goed is’ 

4. Bijbelrooster: Zondag Mat.9:1-17 (10-13); maandag Mat.18:9-17 (14); dinsdag 

Mat.19:16-30; woensdag Mat.21:23-32 (31-32); donderdag 2Cor.5:11-6:10 (5:21-22: 

zo werkt het in het Koninkrijk van God: onverdiende genade); vrijdag Titus 2 (vs.11 

allen!); zaterdag 1Joh.2 (vs.2 allen!). Liefhebbers: Ez.33 (11). ivm corona: Joh.6 (20) 
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