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Zondag 23 maart 2014 ds. G. Treurniet Zondag 23 maart 2014 ds. G. Treurniet Zondag 23 maart 2014 ds. G. Treurniet Zondag 23 maart 2014 ds. G. Treurniet     
 

Hallo kinderen, Hallo kinderen, Hallo kinderen, Hallo kinderen,     
fijn dat jullie weer in de kerk zijn!!  
 
Het gaat vanmorgen over een gedeelte uit het bijbelboek Mattheüs. Mattheüs is het 
eerste bijbelboek in het Nieuwe Testament. Dat is het tweede deel van de bijbel. 
 

VRAAG: Hoe heet het ándere, eerste deel van de bijbel? ____________________________VRAAG: Hoe heet het ándere, eerste deel van de bijbel? ____________________________VRAAG: Hoe heet het ándere, eerste deel van de bijbel? ____________________________VRAAG: Hoe heet het ándere, eerste deel van de bijbel? ____________________________    
 
De 12 leerlingen trekken al een poos met de Here Jezus op en ze praten over allerlei dingen.  
 

Het gaat de laatste tijd veel over het ‘Koninkrijk der hemelen’, het Koninkrijk van Koninkrijk van Koninkrijk van Koninkrijk van 
GodGodGodGod dat gaat komen.  
 
De Here Jezus vertelt bijvoorbeeld dat het heel lastig is voor iemand die rijk is om Gods 
Koninkrijk in te komen. Omdat hij zo bezig is met het leven op deze aarde dat hij vergeet 
om God echt te dienen. Of omdat hij veel te veel op zijn spullen vertrouwt en niet alleen op 
de Here. 
 
En op een gegeven moment vraagt Petrus dan : Wij zijn helemaal niet rijk, we hebben alles 
achtergelaten om u te volgen. Hoe zit het dan met ons? Krijgen wij dan wel een plek in het 
Koninkrijk van God? 
 
En dan vertelt de Here Jezus een gelijkenis. Daar gaat het vanmorgen over. 

Dit is het stuk uit de bijbel:  Matteus 19:27Dit is het stuk uit de bijbel:  Matteus 19:27Dit is het stuk uit de bijbel:  Matteus 19:27Dit is het stuk uit de bijbel:  Matteus 19:27----20:1620:1620:1620:16    
 
19:27 Daarop vroeg Petrus: ‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar 

uitzien?’  

28 Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, 

wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd 

zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël.  

29 En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten 

omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige 

leven. 30 Vele eersten zullen deVele eersten zullen deVele eersten zullen deVele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. laatsten zijn en vele laatsten de eersten. laatsten zijn en vele laatsten de eersten. laatsten zijn en vele laatsten de eersten.    
 

20:1 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendglorenbij het ochtendglorenbij het ochtendglorenbij het ochtendgloren 
op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken.  
 

2 Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarieeen denarieeen denarieeen denarie overeengekomen was, stuurde hij hen 
naar zijn wijngaard.  
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3 Drie uur laterDrie uur laterDrie uur laterDrie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag 
staan,4 zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig 
zijn.” 5 En ze gingen erheen.  

Rond het middaguurRond het middaguurRond het middaguurRond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur laterdrie uur laterdrie uur laterdrie uur later weer, en handelde als 
tevoren.  

6 Toen hij tegen het elfde uur van de dagtegen het elfde uur van de dagtegen het elfde uur van de dagtegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er 
nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” 7 “Niemand 
wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.”  

8 Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de “Roep de “Roep de “Roep de 
arbearbearbearbeiders bij je en betaal hun het loon uit. iders bij je en betaal hun het loon uit. iders bij je en betaal hun het loon uit. iders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig 
met de eersten.”  

9 En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder 
een denarie.een denarie.een denarie.een denarie.  
10 En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden 

krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarieMaar ook zij kregen ieder die ene denarieMaar ook zij kregen ieder die ene denarieMaar ook zij kregen ieder die ene denarie. 11 Toen ze die in handen hadden, 
gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12 “Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt 
hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben 
volgehouden.” 13 Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch niet 

onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? 14 Neem dan aan wat Neem dan aan wat Neem dan aan wat Neem dan aan wat 
je toekomt en ga. je toekomt en ga. je toekomt en ga. je toekomt en ga. Ik wil aan dieIk wil aan dieIk wil aan dieIk wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als  laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als  laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als  laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als 
aan jou.aan jou.aan jou.aan jou.    15    Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad 
bloed dat ik goed ben?bloed dat ik goed ben?bloed dat ik goed ben?bloed dat ik goed ben?””””    16    Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de 
eersten de laatsten.eersten de laatsten.eersten de laatsten.eersten de laatsten.’ 

Uit: De Nieuwe BijbelvertalingUit: De Nieuwe BijbelvertalingUit: De Nieuwe BijbelvertalingUit: De Nieuwe Bijbelvertaling    
© 2004/2007© 2004/2007© 2004/2007© 2004/2007    Nederlands BijbelgenootschapNederlands BijbelgenootschapNederlands BijbelgenootschapNederlands Bijbelgenootschap 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Schrijf hier het thema van de preek op, er staan al een paar woorden:Schrijf hier het thema van de preek op, er staan al een paar woorden:Schrijf hier het thema van de preek op, er staan al een paar woorden:Schrijf hier het thema van de preek op, er staan al een paar woorden:    
THEMATHEMATHEMATHEMA: Bij : Bij : Bij : Bij ________ kom je ____  ____________.________ kom je ____  ____________.________ kom je ____  ____________.________ kom je ____  ____________.    

1.1.1.1.    Wat _________ _________ ______ _________________ ?Wat _________ _________ ______ _________________ ?Wat _________ _________ ______ _________________ ?Wat _________ _________ ______ _________________ ?    
2.2.2.2.    Wat _______________ ________ ____________ voor _________ ?Wat _______________ ________ ____________ voor _________ ?Wat _______________ ________ ____________ voor _________ ?Wat _______________ ________ ____________ voor _________ ?    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Dit lied zingen we aan het eind van de dienst. De kinderen van de Rehobothschool 

hebben het geleerd! Zing je mee?!!   

Gezang 473  

1   Neem mijn leven, laat het, Heer, 

 toegewijd zijn aan uw eer. 

 Maak mijn uren en mijn tijd 

 tot uw lof en dienst bereid. 

 

2   Neem mijn handen, maak ze sterk, 

 trouw en vaardig tot uw werk. 

 Maak dat ik mijn voeten zet 

 op de wegen van uw wet. 

 

 

3   Neem mijn stem, opdat mijn lied 

 U, mijn Koning, hulde biedt. 

 Maak, o Heer, mijn lippen rein, 

 dat zij uw getuigen zijn. 

 

4   Neem mijn zilver en mijn goud, 

 dat ik niets aan U onthoud. 

 Maak mijn kracht en mijn verstand 

 tot een werktuig in uw hand. 

 

 

8   Neem en weeg mijn staat en stand 

 in de weegschaal van uw hand. 

 Maak dat ik in deemoed leer 

 knecht te zijn, als Gij, o Heer. 

 

10   Neem ook mijne liefde, Heer, 

 'k leg voor U haar schatten neer. 

 Neem mijzelf en voor altijd 

 ben ik aan U toegewijd. 
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Vragen voor de preekbespreking met de kinderen van groep 7 en 8. Straks gaat de dominee 
met jullie over deze vragen praten: 
 

1.1.1.1.    Jezus vertelt vaak een gelijkenis. Dat is een verhaal uit het gewone leven. Soms Jezus vertelt vaak een gelijkenis. Dat is een verhaal uit het gewone leven. Soms Jezus vertelt vaak een gelijkenis. Dat is een verhaal uit het gewone leven. Soms Jezus vertelt vaak een gelijkenis. Dat is een verhaal uit het gewone leven. Soms 
gebeurt er iets opvallends in. Wat valt je op in de gelijkenis van vanmorgebeurt er iets opvallends in. Wat valt je op in de gelijkenis van vanmorgebeurt er iets opvallends in. Wat valt je op in de gelijkenis van vanmorgebeurt er iets opvallends in. Wat valt je op in de gelijkenis van vanmorgen ?gen ?gen ?gen ?    

2.2.2.2.    Wat vond je mooi in de preek ?Wat vond je mooi in de preek ?Wat vond je mooi in de preek ?Wat vond je mooi in de preek ?    
3.3.3.3.    Wat heb je uit dit verhaal geleerd over God ?Wat heb je uit dit verhaal geleerd over God ?Wat heb je uit dit verhaal geleerd over God ?Wat heb je uit dit verhaal geleerd over God ?    
4.4.4.4.    Heb je iets gehoord wat je moeilijk vindt om te begrijpen ?Heb je iets gehoord wat je moeilijk vindt om te begrijpen ?Heb je iets gehoord wat je moeilijk vindt om te begrijpen ?Heb je iets gehoord wat je moeilijk vindt om te begrijpen ?    
5.5.5.5.    Heb je iets gehoord wat je moeilijk vindt om te doen ?Heb je iets gehoord wat je moeilijk vindt om te doen ?Heb je iets gehoord wat je moeilijk vindt om te doen ?Heb je iets gehoord wat je moeilijk vindt om te doen ?    
6.6.6.6.    Hoe leert deze gelijkenis ons met elkaar om te gaan ?Hoe leert deze gelijkenis ons met elkaar om te gaan ?Hoe leert deze gelijkenis ons met elkaar om te gaan ?Hoe leert deze gelijkenis ons met elkaar om te gaan ?    
7.7.7.7.    Wat Wat Wat Wat zou je (vanuit deze gelijkenis) mee kunnen geven aan iemand die God nog niet zou je (vanuit deze gelijkenis) mee kunnen geven aan iemand die God nog niet zou je (vanuit deze gelijkenis) mee kunnen geven aan iemand die God nog niet zou je (vanuit deze gelijkenis) mee kunnen geven aan iemand die God nog niet 

kent ?kent ?kent ?kent ?    

Op de volgende bladzijde nog een paar puzzels voor thuis, en een fijne dag! 
 Tot vanmiddag in de kerk! 
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Gebruik iedere keer dezelfde letters maar dan 

steeds eentje minder bij de letterladder:


