
Ben jij van 6.00 uur of van 17.00 uur? 
 
N.a.v. de preek over Matteus 20: 1-16 (zondag 20 januari) 
verwerkingsblad voor de kringen. 
 
Enkele gegevens die je nodig hebt om de gelijkenis te 
begrijpen: 
- een dagloner verhuurde zich per dag. Het loon was vaak laag 
(net genoeg voor een gezin om een dag van te leven). Geen 
werk vinden betekende armoede. 
- een denarie was een redelijk riant dagloon 
- een werkdag liep van ochtendgloren tot schemering en telde 
12 uur 
 
De preek 
In de preek worden de werkers van het eerste uur (6.00 uur) en 
de werkers van het laatste uur (17.00 uur) vergeleken. Op 
andere tijdstippen werden er ook dagloners ingehuurd, maar 
Jezus noemt in de slotzin van de gelijkenis ook alleen de 
eersten en de laatsten. De vergelijking raakt de volgende drie 
onderdelen: 
- Hoe kijk je tegen jezelf aan? 
   6.00 uur:   je ontleent je zelfbeeld aan je prestaties (de hele dag hard gewerkt) 
  je hebt weinig zondebesef (je doet het nog niet zo slecht) 
   17.00 uur: je weet dat je niks verdiend hebt, maar toch alles gekregen! 
- Hoe kijk je tegen God aan? 
   6.00 uur:  God geeft je waar je recht op hebt. Maar zijn keuzes zijn vaak onbegrijpelijk en zelfs 
  onrechtvaardig. 
   17.00 uur: God geeft uit genade het goede. Zijn keuzes zijn onbegrijpelijk, maar geweldig. 
- Hoe kijk je tegen de ander aan? 
   6.00 uur: je denkt vanuit jouw prestaties, veroordeelt mensen die het minder doen en hebt 
  geen hart voor de naaste in nood/zonder God. 
   17.00 uur: je kent je eigen falen, bent nederig, en wil anderen laten delen in de goedheid, die jij 
  ervaren hebt. 
 
Suggesties voor de bespreking 
 
a. hoe voelden ze zich? 
* neem een moment van stilte waarin je je inleeft in de situatie van de werkers, die ‘s morgens vroeg 
begonnen waren. Wat gebeurde er. Hoe voelden ze zich uiteindelijk? 
wissel dit met elkaar uit 
* doe nu hetzelfde, maar nu voor de werkers, die pas het elfde uur (5 uur ‘s middags) begonnen. 
b. de boodschap 
Formuleer in tweetallen in één zin de boodschap van deze gelijkenis. Vergelijk het resultaat. 
c. en jijzelf? 
Wat voor werker ben jij: van 6.00 of van 17.00 uur? Motiveer je antwoord.  
d. de drie gebieden 
Bespreek samen: Hoe verandert het ervaren van Gods genade 1) de kijk op jezelf, 2) je kijk op God,  
3) je omgaan met de ander 
e. uitleg gelijkenissen 
Op de achterkant staan wat vuistregels voor de uiotleg van gelijkenissen + een verwerkingssuggestie. 
 


