
 
 

Zondag 20 september 
 

Vijfentwintigste zondag door het jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor Jezus is ieder mens even waardevol. 
 
 
 

Misschien mag jij vandaag het kaarsje aansteken. 
 
 
 
 
 
 

Voordat je begint met lezen van het evangelie, maak je eerst een kruisteken 
“In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” 

 
 
 
 



 
 
 
Verteller:                       Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 

         volgens Matteüs. 
 
                     Op een dag vertelde Jezus aan zijn leerlingen de volgende gelijkenis: 
 Jezus:        "Met het Rijk van de hemel gaat het als met een landeigenaar. 
                      Deze ging er 's morgens vroeg op uit 
                      om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.  
                      Hij kwam met hen overeen, één denarie per dag uit te betalen  
                      en stuurde ze naar zijn wijngaard.  
                      Toen hij rond het derde uur weer erop uitging, zag hij er nog meer  
                      werkloos op de markt staan.  Hij zei tegen hen: 
 Eigenaar:  “Gaan ook jullie naar mijn wijngaard  en ik zal jullie betalen wat redelijk is”  
 Jezus:           En zij gingen. Rond het zesde en negende uur ging hij weer  
                      en deed hetzelfde. Toen hij rond het elfde uur opnieuw ging, vond hij er nog 
                      anderen staan. Hij zei tegen hen: 
Eigenaar:   “Wat staan jullie hier de hele dag werkloos?'” 
Jezus:            Ze antwoordden hem: 
Dienaar 1:  “Niemand heeft ons gehuurd.'  Jezus:  Daarop zei hij tot hen: 
 Eigenaar:  ”Gaan ook jullie naar mijn wijngaard.'  
Jezus:            Bij het vallen van de avond zei de eigenaar van de wijngaard  
                      tegen zijn opzichter: 
Eigenaar:   “Roep de arbeiders en betaal hen uit. Je moet beginnen met de 
                      laatsten en zo tot de eersten.” 
Jezus:           Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen, kregen ze ieder een denarie. 
                     Toen nu ook de eersten kwamen, dachten die meer te krijgen. 
                     Maar ook zij kregen ieder de afgesproken denarie.  
                     Ze namen het geld wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar  
                     te mopperen.  Ze zeiden: 
Dienaar 2: ”Deze hier, die het laatste gekomen zijn, hebben maar één uur gewerkt. 
                     Toch stelt U ze gelijk met ons, die het de hele dag in de brandende hitte 
                     hebben moeten uithouden.'  
Jezus:           Maar hij gaf aan een van hen ten antwoord: 
Eigenaar:  “Vriend, ik doe je toch geen onrecht? We hadden toch samen één denarie 
                     afgesproken ? Neem je deel en ga weg. 
                     Ik wil aan degene die het laatst gekomen is, evenveel geven als aan jou. 
                     Mag ik soms met mijn eigendom niet doen wat ik wil of zijn jullie kwaad, 
                     omdat ik goed ben ?” 
 Jezus:         Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn." 
 
Verteller:                                            Woord van de Heer. 
 
 



 
 

OM TE DOEN 
 

                                                       Gesprekje: 
 

                                            Het lijkt wel of het in deze gelijkenis er niet eerlijk aan toe gaat?  
                                            Maar is dat wel zo? 
                                            Praat er eens met elkaar over.                       
 

 

 
Gebed            
 

Lieve Jezus, 
Wat is het moeilijk om niet jaloers te zijn als iemand meer heeft of krijgt. 
Help mij tevreden te zijn en niet meer te willen, maar om te delen. 
Voor U is ieder mens even waardevol.   
U houdt zoveel van mij en dat voelt heel fijn. 
 

Amen. 

 
Zingen 
 
GODS LIEFDE DOET ONS LEVEN 
 

Weet je het wel?  

Gods Liefde doet ons leven.  
Weet je het wel?  
Hij heeft ons zijn Zoon gegeven. 
Die leerde ons Zijn Liefde met een hoofdletter L 
Gods Liefde doet ons leven.  
Weet je dat wel? 
 

 
                                 
                           Krijg je wat zakgeld of verdien je wel eens wat met een klusje? 

                                   Misschien kan je deze week iemand anders verrassen met een 
                                   klein cadeautje. 

                                    
                         

                                      


